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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Dag och tid:

2021-06-09 09:00

Plats:

Sessionssalen/digitalt

Justerare:

Mikael Hallin (C) el Lennart Nilsson (SD)

Gruppmöten sker digitalt kl 08:00 med inloggning från kl 07:45
Kallade
Ledamöter
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S),
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin
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(M), Lennart Nilsson (SD).
Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Zelal Yesildeniz (-), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp (S), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD), Birgitta
Andersson (L), Ida Davidsson (-), Peter Friberg (M), Marika Lund (SD).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/9

§ 56 Information om ekonomiskt nuläge
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att informationen ska ges även till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen informerar om det ekonomiska nuläget.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen ska ges
även till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-11
Ärendenummer
2021/76

Kommunstyrelsen

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

Information om årsredovisning för stiftelsen Tidaholm-Hökensås
semesterby avseende år 2020
Ärendet
Kommunstyrelsen kommer få information om årsredovisning och
revisionsberättelse för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år
2020.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen
Tidaholm - Hökensås semesterby för 2020.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress. | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-13
Ärendenummer
2021/117

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av månadsrapport för
kommunstyrelsen för januari - april år 2021
Ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 7,0 miljoner
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för
hela kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen.
Kommunledningsförvaltingen förväntas redovisa en budget i balans.
Personalstyrkan i arbete per 2021-04-30, oavsett per anställningsform, är 39
anställda motsvarande 37 årsarbetare.
Beslutsunderlag
 Månadsrapport - april 2021 (Kommunstyrelsen)
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress. | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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1 Inledning
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Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.
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2 Sammanfattning
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Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsens helårsprognos är ett överskott mot budget på 7,0 miljoner kronor. Överskottet
beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen vilka är budgeterade
under finansförvaltningen.
Kommunledningsförvaltingen förväntas redovisa en budget i balans. Förvaltningen bedömer
att ökade kostnader för IT-licenser och överförmyndarverksamhet kommer att kompenseras
av minskade kostnader för personal och politiska arvoden samt inställda näringslivsaktiviteter
till följd av pandemin.
Personalstyrkan i arbete per 2021-04-30, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 37 årsarbetare. Tjänsteledigheter och vakanser motsvarande två heltidstjänster
har inte tillsatts med anledning av nuvarande anställningsrestriktioner. Detta innebär att
kommunledningsförvaltningen för närvarande har en begränsad personalstyrka jämfört mot
tidigare år.
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3 Verksamhet
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Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Enligt reglementet för kommunstyrelsen som fastställdes 1998-05-25 och reviderades senast
2018-10-29 ska nämnden :





leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion), samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund;
leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion);
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda mål och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Utöver reglementet är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och
det arbete som kommunstyrelsen utför.
Kommunstyrelsen är även pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt anställningsmyndighet
för alla anställda i Tidaholms kommun.

Kommunledningsförvaltningen består av fem enheter :






Kansli
Ekonomi & verksamhetsstyrning
Personal
IT & information
Näringsliv

Enheterna arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att skapa förutsättningar för de övriga
förvaltningarna genom att bidra med styrning och verksamhetsstöd.

5

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning som innefattar pensioner,
bidrag, transfereringar och prognososäkerhet för hela kommunen. Finansverksamheten inom
den kommunala koncernen bedrivs i enlighet med kommunens finanspolicy.

3.1 Viktiga händelser
Rekommendationen om fortsatt hemarbete i så stor utsträckning som möjligt kvarstår.
Samtliga nämnder, styrelse och fullmäktige sammanträder digitalt.
Den globala pandemin orsakar omfattande leveransproblem av IT-utrustning vilket leder till
långa leveranstider och ökat behov av IT-support inom verksamheterna. Projektet för att
utöka kommunens lagringskapacitet och implementera ett gemensamt kontaktcenter och nytt
intranät pågår.
Kommunfullmäktige skulle 2021-04-26 fatta beslut gällande folkomröstning om det särskilda
boendet Lindängen samt om att anta föreskrifter för genomförande. Beslutet blev dock att
återremittera ärendet till valnämnden för att få två områden tydligare belysta inför
folkomröstningen. Det första området var att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare
analys av vilka konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt skall
vistas i en gemensam lokal under en längre tid. Det andra området var att säkerställa att det
framgår på den valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. Då valnämnden
inte har någon egen förvaltning sköts administrationen av valet av kansliavdelningen.
Projektet gällande nytt ekonomisystem pågår, projektet pausades för att skapa en samsyn
kring projektets fortsatta arbete. Projektet har återupptagits och avsiktsförklaringen som
undertecknades initialt är den som fortfarande gäller. Alla 9 kommuner är med i projektet där
fokus är på samverkan mellan kommunerna och att skapa ett starkt underlag inför
upphandling.
Med anledning av pandemin har Motorlördagen och Kräftivalen ställts in. Näringslivsenheten
planerar tillsammans med lokala föreningar ett arrangemang i augusti, då såväl
Motorlördagen med cruising, som Tidaholms bluesfestival kan genomföras.
Ett pilotprojekt för att hjälpa Tidaholms Handel med hemleverans av varor till kunder har
påbörjats. Unga som kör EPA eller A-traktor har erbjudits hjälpa till med leverans av varor
från butiker till privatpersoner.
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4 Ekonomi
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4.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

4.2 Redovisning
Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott mot budget på 7,0 miljoner kronor.
Avvikelsen motsvarar 22 procent av styrelsens budgetram för år 2021.
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad mars-månad).

Jan
Helårsprognos

Feb

Apr

24,8

24,8

24,8

Budgetr
am

31,8

31,8

31,8

Avvikels
e (mnkr)

7,0

7,0

7,0

22,0

22,0

22,0

Avvikels
e (%)

x

Mar

0

Maj

0

Jun

Jul

Aug

0

0

0

Sep

Okt

0

0

Nov

Dec

0

0

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

4 497

4 497

0

5 850

Verksamhetens kostnader

-67 812

-67 812

0

-63 374

- varav personalkostnader

-28 976

-28 976

0

-28 676

Verksamhetens nettokostnader

-63 315

-63 315

0

-57 524

63 315

63 315

0

61 710

0

0

0

4 186

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





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

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

Prognos helår

Ökade kostnader

0,6

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt
Total påverkan

0,6

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

Förvaltningen bedömer att covid-19-pandemin kommer att öka kommunstyrelsens
förbrukning av oförutsedda medel med 0,6 miljoner kronor.
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Åtgärdsplan
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Enligt prognosen för helåret kommer kommunstyrelsen att nå en budget i balans. Det
föreligger inte något behov av åtgärdsplan.

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

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall/
Budget

167

1 167

1 167

1 096

Inventarier Kommunstyrelsen

90109

71

1 000

Investeringsreserv

93060

0

10 000

10 000

10 000

10 000

71

11 167

11 167

11 167

11 096

Summa

Utfallet för kommunstyrelsens inventarier avser en förstudie inför kommande utbyte av
server/lagring för att säkerställa större lagringskapacitet för hela kommunen.
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5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202104-30

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

Antal anställda

39

38

39

- Kvinnor

24

23

24

- Män

15

15

15

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

61,5

60,5

61,5

Könsfördelning (andel män, i %)

38,5

39,5

38,5

37

36,5

37

94,9

96,1

94,9

2,2

1,2

2,8

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Personalstyrkan i arbete per 2021-04-30, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 37 årsarbetare. Räknas även tjänsteledigheter och föräldraledigheter bort är
antalet årsarbetare i tjänst 35. Detta innebär att kommunledningsförvaltningen har
fortfarande en begränsad personalstyrka.
Sjukfrånvaron har ökat med 1,0 procentenheter från bokslutet 2020, vilket motsvarar ungefär
en halv heltidssjukskrivning för ett helt år.

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Kommunledningsförvaltningen har inte haft några förändringar i bemanning på grund av
heltidsprojektet.

Anställningsrestriktion
Personalvakanser som uppkom under 2020 motsvarande två heltidstjänster har inte kunnat
tillsättas på grund av gällande anställningsrestriktioner.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-05
Ärendenummer
2021/118

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av månadsrapport för Tidaholms
kommun avseende april månad år 2021
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, §166/2019, att nämnderna utöver de
befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till kommunstyrelsen
en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs. Kommunstyrelsen beslutade
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla rapporter inkomna och
protokoll justerade vid utskick av denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
 Rapport – Månadsrapport – april 2021 (Tidaholms kommun)
 Rapport – Månadsrapport april 2021 (Barn- och utbildningsnämnd)
 Rapport – Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende
april 2021
 Rapport – Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende
januari-april år 2021
 Rapport – Månadsrapport april 2021 social- och omvårdnadsnämnden
Utredning
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2021.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan
rapporterna i februari och mars. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att
underskottet beror på att arbetet med delarna i fastighetsstrategin inom
samhällsbyggnadsnämnden är försenade. När försäljningar och förändringar
inom fastighetsbeståndet är genomförda har samhällsbyggnadsnämnden en
budget i balans inför år 2022.
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på
pandemin. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att en åtgärdsplan
inte har upprättats. Nämndens rapport förklarar att anledningen till att en
åtgärdsplan inte upprättats är att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt
2021, utan påverka på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar
igen.
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter april månad visar ett resultat på 33,7 miljoner kronor, vilket är
ett överskott mot budget på 16,7 miljoner kronor. Det motsvarar 4,1 procent av
skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin.
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun har de senaste tre
åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr för de tre åren.
Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs.
Tidigare år så har kommunstyrelsen inte begärt in prognoser efter juni och juli
månad.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
- att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter juni och juli
månad.

Sändlista
Alla nämnder
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.
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2 Sammanfattning

Resultat
Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 33,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat
på 4,1 procent av skatter och generella bidrag.
Det prognostiserade resultatmålet om 4,1 procent betyder att de finansiella målen avseende
resultatet uppfylls.
Tidaholms kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som totalt uppgår till
25,9 miljoner kronor. Om kommunen har ett överskott mot budget 2021 skulle det innebära
att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till delvis återställs.

4
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3 Verksamhet
3.1 Viktiga händelser
Under januari – april har samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen påverkats av
pandemin. Samtliga nämnder, styrelse och fullmäktige sammanträder digitalt.
Rekommendationen om fortsatt hemarbete i så stor utsträckning som möjligt kvarstår.
För barn- och utbildningsnämndens verksamheter medför pandemin fortsatt en ökad
arbetsbelastning samt förändrade förutsättningar för planering och beslutsfattande. Barnoch utbildningsnämnden rapporterar att förvaltningen ser stora utmaningar i att möta alla
elevers behov utifrån deras förutsättningar. Det är ett ökat behov hos elever/familjer vilket
ställer krav på både resurser och kompetens. Förvaltningen arbete med att förbättra det
systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhets- som huvudmannanivå har utvecklats
ytterligare.
Social- och omvårdnadsnämndens utåtriktade verksamhet är fortfarande begränsad med
anledning av pandemin. Familjecentralen, liksom frivilligverksamheten och dagverksamheten
är fortsatt stängd. Inom äldreomsorgen har alla brukare och personal har erbjudits en första
dos vaccin. Samtidigt kvarstår regionens rekommendationer om att fortsatt hålla avstånd och
undvika att samla större grupper av människor, vilket gör att verksamheten ännu inte är sig
lik. Det är sedan en tid tillbaka tillåtet att besöka kommunens äldreboenden, men även detta
uppmanas ske med restriktivitet.
Under våren har social- och omvårdnadsnämnden avvecklat HVB Ariel samt minskat
bemanningen på det särskilda boendet Solvik genom schemaförändringar. I april fattade
nämnden beslutet att utöka antalet korttidsplatser/växelvårdsplatser med ytterligare fyra
platser. Förvaltningen upplever ett fortsatt högt tryck inom barn- och ungdomsvården. Antalet
orosanmälningar ökar och enligt förvaltningen är det ofta fråga om allvarliga
missförhållanden som kräver grundliga utredningar.
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar att vårens planerade publika evenemang har ställts in
eller ersatts av digitala alternativ. Däremot pågår planering av smittsäkra
sommarlovsaktiviteter och sommarkollo. Verksamheternas öppettider och tillgänglighet har
begränsats. Sedan den 26 januari har idrottshallar varit bokningsbara för föreningarnas barnoch ungdomsverksamhet, dock inte för tävlingar och matcher. I bibliotekshuset pågår
ombyggnation för den öppna ungdomsverksamheten. Sedan den 26 april tar Turistbyrån
emot fysiska besök i bibliotekshuset, då restriktioner gällande icke-nödvändiga verksamheter
har hävts.
För besöksenheten med Tidaholms museum, turistbyrån och Barnens hus har ombyggnation
av Vulcanen pågått under vinter och vår. Första etappen har slutbesiktigats och kan nu tas i
bruk.
Det nya boknings- och bidragssystemet för idrottshallar är nu klart att användas och berörda
föreningar har fått utbildning i systemet.
Påverkan på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter i form av ökade sjukskrivningar har
varit hanterbar. Arbetet med fastighetsöversyn har varit ett viktigt tema i förvaltningen under
våren. Målsättningen har varit att så snabbt som möjligt nå den budgetutmaning som satts
upp.
Den 26 april behandlade kommunfullmäktige ärendet gällande folkomröstning om det
särskilda boendet Lindängen samt om föreskrifter för genomförande. Fullmäktige beslutade
då att återremittera ärendet till valnämnden för att få två områden tydligare belysta inför
folkomröstningen. Ärendet administreras av kansliet vid kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen noterar att projektet för införande av ett nytt ekonomisystem har
återupptagits efter en paus. Den avsiktsförklaring som undertecknades initialt gäller
fortfarande. Genom projektet vill de deltagande kommunerna utveckla sin samverkan och att
skapa ett starkt underlag inför upphandlingar.

5

Näringslivsenheten planerar tillsammans med lokala föreningar ett arrangemang i augusti, då
Motorlördagen med cruising och Tidaholms bluesfestival kan genomföras. Kommunstyrelsen
noterar även att pandemin försenar leveranser av IT-utrustning vilket har ökat
förvaltningarnas behov av IT-support.
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4 Ekonomi
4.1 Uppföljning
4.2 Prognos kommunen
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Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och generella bidrag.
Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 33,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat
på 4,1 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot
budget på 16,7 miljoner.
Överskottet beror till största del på:
•
•
•
•

Skatter och generella bidrag som är 8,9 miljoner kronor
Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor
Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 2,3 miljoner kronor
Avskrivningar 1,4 miljoner kronor

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden om 2,5 miljoner kronor
Kultur- och fritidsnämnden om 0,5 miljoner kronor

Prognosen är 2,3 miljoner bättre än prognosen daterad mars 2021.

Resultaträkning
Resultaträkning - (tkr)

Prognos
2021

Budget
2021

Avvikelse
2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Utfall
2020

Avvikelse
mot fg år

-196 250

196 250

749 329

755 700

-6 371

930 886

-181 557

38 274

39 683

-1 409

36 495

1 779

787 603

795 383

-7 780

771 131

-19 647

Skatteintäkter

-592 253

-578 371

-13 882

-572 606

-19 647

Generella statsbidrag och utjämning

-234 559

-239 512

4 953

-217 095

-17 464

-39 209

-22 500

-16 709

-18 570

-56 758

-1 322

1 322

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
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Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

5 500

5 500

0

1 069

4 431

-33 709

-17 000

-16 709

-18 823

-51 005

-33 709

-17 000

-16 709

-18 823

-51 005
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Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Nämndernas prognoser
Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 2,4
miljoner kronor. Överskottet motsvarar nämndens medel för oförutsedda behov 2021.
Barn- och utbildningsnämndens prognos motsvarar en budget i balans.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 2,5 miljoner kronor.
Underskottet beror på åtgärderna i verksamhetsplanen avseende fastigheter inte bedöms
uppnå effekt 2021.
Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 0,5 miljoner kronor.
Underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av pandemin.
Kommunstyrelsens prognos motsvarar en budget i balans.
Finansförvaltningens prognos är ett överskott på 7 miljoner kronor. Prognosen inkluderar
de 7,0 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela
kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen.

Budgetavvikelser
Sammanställning
budgetavvikelser (tkr)

Budget 2021

Helårsprognos

Prognos avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse

63 315

63 315

0

316

316

0

34 478

34 978

-500

Barn- och utbildningsnämnd

340 485

340 485

0

Social- och omvårdnadsnämnd

315 167

312 796

2 371

32 439

34 939

-2 500

Finansförvaltningen

-30 500

-37 500

7 000

Summa nämnder

755 700

749 329

6 371

Skatteintäkter

-578 371

-592 253

13 882

Generella bidrag

-239 512

-234 559

-4 953

5 500

5 500

0

39 683

38 274

1 409

-772 700

-783 038

10 338

-17 000

-33 709

16 709

Jävsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Finansiering

Finansiell kostnad och intäkt
Avskrivningar
Summa finansiering

Totalt skattefinansierad

8

verksamhet

40

Affärsdrivande verk
Vatten- och avloppsverk
Renhållningsverk
Summa affärsdrivande verk

Totalt

-17 000

-33 709

16 709

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

Ack Utfall

Prognos 2021

Avvikelse
helår 2021

11 167

71

11 167

0

Kultur- och fritidsnämnd

2 300

0

2 300

0

Barn- och utbildningsnämnd

1 125

215

1 125

0

602

0

Social- och omvårdnadsnämnd

602

Samhällsbyggnadsnämnd

84 479

20 098

84 479

0

Skattefinansierad verksamhet

99 673

20 384

99 673

0

Vatten- och avloppsverk

8 912

148

8 912

Renhållningsenhet

3 848

73

3 848

12 760

221

12 760

112 433

20 605

Affärdrivande verksamhet
Totalt kommunen

99 673

12 760

Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2021

Ack Utfall

Prognos 2021

Avvikelse helår
2021

Samhällsbyggnadsnämnd

84 479

20 098

84 749

-270

Skattefinansierad
verksamhet

84 479

20 098

84 749

-270

Vatten- och avloppsverk

8 912

148

8 912

Renhållningsenhet

3 848

73

3 848

Affärdrivande verksamhet

12 760

221

12 760

Totalt

97 239

20 319

84 749

12 490

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projekt

Total

Ack

Ack Utfall

Återstår

Följer
tidsplan

Följer

9

Nr
Framtida
bostadsområden

budget

93099

5 000

Budget
5 000

15

4 985

?

budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Nej

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Nej

Nej

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

7 500

Ack
Budget

8 605

Ack Utfall

1 471

Återstår

6 029

Några projekt försenas pga covid-19.

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat underhåll
- gata/park

93101

Total
budget
4 000

Ack
Budget
4 000

Ack Utfall

122

Återstår

3 878

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projekt
Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget
13 800

Ack
Budget
13 800

Ack Utfall
42

Återstår
13 758

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

Exploatering Rosenberg
Projektnamn

Projekt
Nr

Total
budget

Ack
Budget

Ack Utfall

Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Exploatering
Rosenberg

10

41

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp

42
Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

116

6 884

?

Nej

1 912

32

1 880

Ja

Ja

8 912

148

8 764

Projekt
Nr

Total
budget

Reservvattentäkt

95019

7 000

7 000

Reinvesteringar

95029

1 912

8 912

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

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

Följer
budget?

Nej

Nej

689

Ja

Nej

8

492

Nej

Nej

3 000

48

2 952

Ja

Ja

3 849

884

4 133

Projekt
Nr

Total
budget

Ombyggnation ÅVC Siggestorp

96013

460

-351

817

Farlig avfall

96014

700

700

11

Grönt kort

96019

500

500

Planerat underhåll
renhållning

96021

3 000

4 660

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

Återstår

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

11

43

5 Personal
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202104-30
Antal anställda

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

1 174

1 184

1 208

- Kvinnor

975

981

999

- Män

199

203

209

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

83,0

82,9

82,7

Könsfördelning (andel män, i %)

17,0

17,1

17,3

1 136

1 145

1 161

96,8

96,7

96,1

5,8

7,2

5,5

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Antalet anställda och årsarbetare har totalt i Tidaholms kommun minskat sedan 2020 med 10
respektive 9 anställda.
Sjukfrånvaron är på 5,8 % vilket är något lägre än det normalt brukar vara för samma period.
Anledningen till detta kan vara att vi arbetar hemifrån i större utsträckning och att vi följer
restriktionerna från FHM, det vill säga hålla avstånd, tvätta händerna m.m.
Kommunledningsförvaltningen - Personalstyrkan i arbete per 2021-04-30, oavsett per
anställningsform, är 39 anställda motsvarande 37 årsarbetare. Räknas även
tjänsteledigheter och föräldraledigheter bort är antalet årsarbetare i tjänst 35. Detta innebär
att kommunledningsförvaltningen har fortfarande en begränsad personalstyrka.
Sjukfrånvaron har ökat med 1,0 procentenheter från bokslutet 2020, vilket motsvarar ungefär
en halv heltidssjukskrivning för ett helt år.
Kultur och fritidsförvaltningen - Sjukskrivningstalet för förvaltningen har ökat under vintern
och är nu 9,2 procent och bedömningen är att sjukskrivningstalet ökat främst med anledning
av covid-19-pandemin. Dessutom har flera medarbetare kunnat beredas möjlighet att jobba
hemifrån för att bidra till att minska smittspridningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Utökningen av Rosenberg påverkar personalsiffror.
Anställda vid näringslivsenheten finns även med i siffrorna.
Sjukfrånvaron har följts månatligen.

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Kommunledningsförvaltningen - Har inte haft några förändringar i bemanning på grund av
heltidsprojektet.
Kultur och fritidsförvaltningen - Alla medarbetare som önskar har möjlighet att arbeta heltid,
men av olika skäl så har några valt en lägre sysselsättningsgrad. Flera personer har
kombinationstjänster och bemannar i flera av nämndens verksamheter och även i andra
förvaltningar, vilket både innebär en ökad flexibilitet och breddad kompetens.
Samhällsbyggnad - Heltidsprojektet har gett att ett antal individer har gått upp i tid.
Social- och omvårdnadsförvaltningen - I verksamheterna pågår nu omläggning av scheman
med syftet att effektivisera utökad arbetstid efter införande av heltid som norm.
Antal disponibla arbetspass i schema ökas och enheter kan med utökat samarbete kring
disponibla turer minskar behovet av vikarier.
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Anställningsrestriktion
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Kommunledningsförvaltningen - Personalvakanser som uppkom under 2020 motsvarande
två heltidstjänster har inte kunnat tillsättas på grund av gällande anställningsrestriktioner.
Barn och utbildningsförvaltningen - Alla anställningar/pågående rekryteringar skall ha
förvaltningschefens godkännande. Det har gjort eller görs anställningar inom följande
förskola, fritids, grundskola samt CRT. Rekryteringar har gjorts utifrån att besätta tjänster där
det finns obehöriga pedagoger i dagsläget samt vid avslutningar. Inga utökade behov utan
för att kvalitetssäkra verksamheten.
Kultur och fritidsförvaltningen - Alla anställningar beslutas av förvaltningschef. En extern
rekrytering har genomförts, men flera tjänster är vakanta. Därutöver har flera förlängningar
av lönebidragsanställningar gjorts. Lönebidragsanställningarna är förhållandevis
kostnadsneutrala.
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Alla anställningar har godkänts av förvaltningschef.
Social och omvårdnadsförvaltningen - följer anställningsrestriktion och tillsättning av tjänster
godkänns av förvaltningschef. Då stora delar av förvaltningen hanterar verksamhet där det
de facto behöver finnas människor på plats som utför arbete dygnet runt är det svårt att
vakanssätta tjänster. Andelen helårsarbetare har dock successivt minskat.
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.
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2 Sammanfattning
SKA arbetet för läsåret 20/21 är under avslut. det innebär en sammanfattande analys av
årets olika delar samt en plan för kommande verksamhetsmål. Tidsplanen är tight då
förvaltningen önskar presentera förslag på mål för nämnden innan sommaren.
Den ekonomiska prognosen för året är såhär långt i balans. Dock finns det några
orosmoment gällande vissa internhyror samt kostnader för den kommande måltidsenheten.
De senaste veckorna har pandemin påverkat flera enheter stort. Detta då ett antal
konstaterade fall inneburit aktiv smittspårning bland elever och personal. En hög
arbetsbelastning för berörda rektorer med flera.

4
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3 Verksamhet
Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens
uppgifter enligt skollagen (2010:800) (reglemente fastställt 1998-06-15 och reviderad senast
2018-10-29) . Nämnden har ansvar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt musikoch kulturskola.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för:
•
•
•

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som ingår i målgruppen så som den
definieras i skollagen.
Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola, skolbarnomsorg
samt pedagogisk omsorg. För närvarande finns det fristående pedagogisk
barnomsorg i Tidaholms kommun.
Kommunens uppgifter avseende skolskjuts

Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen (2018:1197), av central betydelse för nämndens
verksamhetsområden och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför.

3.1 Viktiga händelser
Pandemin
Rådande läge påverkar fortfarande mycket i det dagliga arbetet. Ökad arbetsbelastning och
ändrade förutsättningar ställer stora krav på alla nivåer. Ett snabbt omställningsarbete kräver
chefer i samverkan och med kloka beslutstagande samt medarbetar med fokus på uppdrag
och arbetsmiljö.
Förvaltningens uppdrag
Förvaltningen har stora utmaningar i att möta alla elevers behov utifrån deras förutsättningar.
Det är ett ökat behov hos elever/familjer vilket ställer krav på både resurser och kompetens.
Att tillhandahålla detta i ett ekonomiskt mycket kärvt läge är en ännu större utmaning. Det är
en god kvalitet i våra verksamheter men det gäller att hitta möjligheter att bibehålla detta,
samtidigt som effektivisering sker. Det kräver kreativitet, lösningsfokus, helhetstänk, mod och
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tillsammans.
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Utvecklingsarbete
Förvaltningens arbete för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhets- som
huvudmannanivå har utvecklats ytterligare. Syftet är att hitta arbetssätt som möjliggör analys
och utveckling inom samtliga delar av verksamheternas uppdrag. Detta arbete har medfört
möjligheter att arbeta mer med analyser utifrån likvärdighet på olika plan. Utvecklingsarbete
kring delaktighet, DiTiS har pågått under ett år. Det har varit en del utmaningar i detta arbete
då det sammanföll med pandemin och inte möjliggjort de fysiska möten som skulle varit
önskvärda. Ett stort ansvar har tagits av alla medverkande och ny kunskap kring bl.a.
kollegialt lärande har tillförts.
Ekonomi
Fortsatt utmaningar att hitta rätt i ekonomin och få en budget i balans. Det kräver stort arbete
på alla nivåer att hantera tilldelade resurser rätt utifrån olika behov och förutsättningar. Alla
enheter med ansvariga chefer gör ett noggrant arbete för att respektive organisationer ska
kunna fördela resurser på ett klokt sätt.
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4 Ekonomi
4.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

4.2 Redovisning
Utfallet för barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – april 2021 är ett överskott
mot budget på 9,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 8 procent av periodens budget.
Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden motsvarar en budget i balans.
Helårsprognosen är totalt sett oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad mars
månad).
Det har dock skett förändringar inom prognosen där både intäkter och kostnader har ökat.
Förändringar beror i huvudsak på det riktade statsbidraget "skolmiljaden" som Tidaholm har
fått 1 miljon kronor av för att satsa där pandemin har haft störst på verkan på utbildningen
och att kostnaderna och bidragen till följd av pandemin har ökat både i utfall och prognos.
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Nämndens resultat
Preliminärt utfall
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

Utfall 2020

2021-01-01

2021-01-01

2021-01-01

2020-01-01
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2021-04-30
Verksamhetens intäkter

2021-04-30

2021-04-30

33 890

29 612

4 278

27 489

Verksamhetens kostnader

-148 560

-154 094

5 534

-150 683

- varav personal kostnader

-102 212

-104 194

1 982

-103 515

Verksamhetens
nettokostnader

-114 670

-124 482

9 812

-123 194

124 482

124 482

0

116 201

9 812

0

9 812

-6 993

Budgetram
Nämndens avvikelse
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2020-04-30

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

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

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

90 242

88 442

1 800

88 343

Verksamhetens kostnader

-430 727

-428 927

-1 800

-411 607

- varav personalkostnader

-279 789

-279 289

-500

-275 662

Verksamhetens nettokostnader

-340 485

-340 485

0

-323 264

340 485

340 485

0

318 570

0

0

0

-4 694

Budgetram
Nämndens avvikelse

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

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

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

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

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

Prognos helår
296

800

Minskade intäkter

50

Utökade statliga bidrag

-384

-850

-88

0

Övrigt
Total påverkan

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

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

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

Barn- och utbildningsnämnden kommer troligtvis att få ta del av utökade statliga bidrag som
syftar till att täcka ökade sjuklönekostnader till följd av pandemin.
Helårsprognosen för påverkan av pandemin efter mars månad blir 0 kr då ökade kostnader
troligtvis kommer att täckas av ökade intäkter i form av statsbidrag.

Åtgärdsplan

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklude
rad i
progno
s
(ja/nej)

2021
(tkr)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

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

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg
etering

Summa
budget
2021

Prognos
2021

125

125

125

Inventarier Kulturskolan

900
10

Inventarier Forsen skolområde

900
97

25

25

25

Inventarier CRT

900
11

25

25

25

Inventarier Treklövern

900
15

25

25

25

Inventarier
Rudbecksgymnasiet

900
17

100

100

100

Inventarier KompetensCentrum

900
18

25

25

25

Inventarier Hökensås skolomr.

900
98

500

500

500

Inventarier Utbildningskontoret

900
09

75

75

75

Inentarier Rosenberg

930
91

13

25

25

25

Inventarier Förskolor

901
18

48

200

200

200

215

1 000

1 125

1 125

Summa

10

144

0

125

Avvikels
e Utfall/
Budget

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari – april förbrukat 0,2 miljoner kronor
av den totala investeringsbudgeten för 2021 om 1,1 miljoner kronor.
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5 Personal
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202104-30

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

Antal anställda

492

500

510

- Kvinnor

413

418

422

79

82

88

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

83,9

83,6

82,7

Könsfördelning (andel män, i %)

16,1

16,4

17,3

485,9

493,65

499,7

98,8

98,7

98,0

4,3

6,2

4,5

- Män

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Anställningsrestriktion
Alla anställningar/pågående rekryteringar skall ha förvaltningschefens godkännande. Det har
gjort eller görs anställningar inom följande förskola, fritids, grundskola samt CRT.
Rekryteringar har gjorts utifrån att besätta tjänster där det finns obehöriga pedagoger i
dagsläget samt vid avslutningar. Inga utökade behov utan för att kvalitetssäkra
verksamheten.

11

56

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Månadsrapport april 2021

57

Innehållsförteckning
1

Inledning ......................................................................................... 3

2

Sammanfattning ............................................................................. 4

3

Verksamhet .................................................................................... 5

3.1

4

Viktiga händelser ..........................................................................................5

Ekonomi.......................................................................................... 7

4.1

Budgetram och investeringsmedel .............................................................7

4.2

Redovisning ..................................................................................................7

4.3

Investeringar .................................................................................................9

5
5.1

Personal........................................................................................ 14
Årsarbetare och sjukfrånvaro .................................................................... 14

2

58

1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.
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2 Sammanfattning
De inledande månaderna 2021 har likt 2020 påverkats av Covid-19 pandemin. Fortsatta
restriktioner påverkar förvaltningen i stort.
Det riktade anpassningskravet mot fastighetsområdet har intensifierat utredningar och
aktiviteter inom alla de fastigheter och byggnader där inte kommunen bedriver omfattande
egen verksamhet. Aktiviteterna har inte gett ekonomisk effekt ännu men flera viktiga steg har
tagits. Förvaltningen ser fortsatta utmaningar inom fastighetsområdet. Ambitionen är att nå
till en mer optimerad nivå under slutet på 2021, men exempelvis är nämnden beroende av
politiska beslut för bl. a Idrottshallen, Samrealsskolan, Hästhagsvägen, Lindängen och
Täppan.
Nämnden bedömer att de åtgärder som vidtagits under 2021 är tillräckliga för att nå en
budget i balans, dock ligger effekten uppskattningsvis förskjuten 6 månader. Utmaningen kan
härledas till andra nämnders justeringar i sin verksamhet. Detta innebär en fortsatt
fastighetsförvaltning med tillhörande lokalkostnader men uteblivna hyresintäkter för
Samhällsbyggnadsförvaltningen vilket bedöms ta minst ett år att anpassa sig till.
Det finns inget som talar för att kärnverksamheten inte följer budget varpå nämnden inte
rekommenderar andra åtgärder så som varsel eller andra personalneddragningar, utan
bedömningen är att de åtgärder som ligger som förslag är tillräckliga.
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3 Verksamhet
Enligt reglementet för samhällsbyggnadsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens
uppgifter enligt reglementet som fastställdes 2018-10-29 och reviderades senare 2019-0624.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i huvudsak för: Servicetjänster, förebyggande/planerat
underhåll samt återinvestering av kommunens allmänna platser, fastigheter, skog och
byggnader. Myndighetsutövning inom bygg, miljö och livsmedel. Planer och säkerställande
av mark och förutsättningar för bostäder samt näringsverksamheter. Vatten, avlopp (VA) och
avfallshantering.
Utöver reglementet är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och
det arbete som samhällsbyggnadsförvaltningen utför.

Förvaltningen är uppdelad i fem delar.
Administration och strategiska funktioner rapporterar direkt till förvaltningschef och innefattar
utvecklingsledning, nämndarbetet, projektledning, fastighetsförvaltning och skog och
arrendeförvaltning.
Enheten för hållbar utveckling leds av en enhetschef och ansvarar för bl.a bygglov, miljö och
livsmedelstillsyn, detaljplan, kollektivtrafik, kart och mät.
Serviceenheten leds av en enhetschef och innefattar bl. a park/gata, fastighetsservice,
lokalvård och trafik.
Måltidsenheten har från och med 1 januari i år skapats och leds av en enhetschef.
Verksamheten består till en början av caféverksamheten i Stadshuset samt förberedelse
inför övertagandet av tillagningsköken vilket kommer att ske kring halvårsskiftet i år.
VA/avfalls-enheten leds av en enhetschef och innefattar bl. a de taxefinansierade delarna VA
och avfall.

3.1 Viktiga händelser
2021 första månader har påverkats till stor del av covid-19 pandemin. Hemarbete och
restriktioner har påverkat förvaltningens arbete på olika sätt. Totalt sett har dock påverkan i
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form av ökade sjukskrivningar varit hanterbar.
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De första månaderna har varit rent statistiskt kalla och snörika med stora insatser som följd.
Värmekostnader och kostnader för snöbekämpning har varit högre än förväntat.
Arbetet med fastighetsöversyn har varit ett viktigt tema i förvaltningen. Målsättningen har
varit att så snabbt som möjligt nå den budgetutmaning som satts upp.
Kostnader för framförallt Idrottshallen och industriområdet Bruket under de första månaderna
har dock legat på högre nivåer än beräknat när budgeten antogs vilket gör att
samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att det ekonomiska utfallet per helår 2021 blir
negativt kontra budget.
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4 Ekonomi
4.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

4.2 Redovisning
Helårsprognosen för Samhällsbyggnads-nämnden är ett underskott mot budget på 2,5
miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 7,7 procent av nämndens budgetram för år 2021.
Ser vi till den totala kostnadsmassan blir avvikelsen mot budget ca 1,5 procent.
Jämfört med föregående prognos (mars-månad 2021) ligger den totala avvikelsen mot
budget kvar på samma bedömning. Flertalet områden har justerats något, men bedöms ta ut
varandra. Bl. a har kostnadsökningar identifierats kring aktiveringar av mark och
asfaltsbeläggning på Rosenberg som ej tagits höjd för i budget.
Jan

Feb

Mar

Apr

Helårsprognos

34,9

34,9

34,9

Budgetr
am

32,4

32,4

32,4

Avvikels
e (mnkr)

-2,5

-2,5

-2,5

-7,7

-7,7

-7,7

Avvikels
e (%)

0

Maj

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

De
c

Nov

0

0

0

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

126 999

126 999

0

118 512

Verksamhetens kostnader

-161 938

-159 438

-2 500

-151 800

- varav personalkostnader

-49 128

-49 128

0

-44 407

Verksamhetens nettokostnader

-34 939

-32 439

-2 500

-33 288

Budgetram

32 439

32 439

0

33 290

Nämndens avvikelse

-2 500

0

-2 500

2
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Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att anpassningar och åtgärder
inom fastighetsområdet ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut. Nedan
redovisas fastigheter som avses vilket aktuell status för arbetet är:
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• Idrottshallen, Förvaltningsövergripande dialog, ärende skickat till KS. Förslag att gå vidare
med försäljning.
• Samrealskolan, försäljning pågår, flera budgivare, klart i juni 2021.
• Campingen, arrendeavtal klart.
• Godsmagasinet, nytt markanvisningsavtal tilldelas.
• Stationshuset, nytt markanvisningsavtal tilldelas.
• Tvättstugan, troligen avslutas hyresavtalet med Hellidens folkhögskola.
• Ingenjörsvillan, planuppdrag konvertering av fastighet till kontorsändamål.
• Grafiska verkstaden, dialog om utveckling med Hellidens folkhögskola.
• Marbodal center, ingen åtgärd planerad. Dialog med Nobia.
• Brandstationen, hyresdialog med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg klar, nytt hyresavtal
tas fram.
• Bruket, hyresförhandlingar för att få bättre kostnadstäckning. Dialoger pågår gällande
försäljning av mark. AME-projekt.
Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter och
byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera olika
aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 3,6 miljoner kronor.
Budget för 2021 ger ett behov effekt motsvarande 1,8 miljoner kronor (ett halvår).
Alla fastigheter som avses kommer att redovisas separat i syfte att visa hur uppfyllandet av
anpassningen går.
I vår uppföljning ser vi att i dagsläget taktar vi på en kostnadsnivå motsvarande en negativ
avvikelse på 2,5 miljoner kronor vilket gör att vi inte klarar uppdraget.
Kritiska moment för hur samhällsbyggnadsförvaltningen ska lyckas med det riktade
anpassningsuppdraget är till största delen avhängt hur de planerade aktivisterna för
Idrottshallen och Bruket faller ut.
I takt med att de planerade aktiviteterna genomförs kommer även påverkan på resultatet att
ske. Enligt vår planering räknar vi med att i oktober månad så kommer
samhällsbyggnadsnämnden att ha rätt kostnadsnivå i paritet med vårt besparingsmål.
Förvaltningen bedömer i dagsläget att flera åtgärder går åt rätt håll, för Samrealskolan,
campingen och Bruket kan snart positiva ekonomiska effekter förväntas.
Ytterligare fastigheter som kan komma att påverka Samhällsbyggnadsnämnden under 2021
är Lindängen och Hästhagsvägen där driftskostnader fortsätter löpa medans hyresintäkter
avviker från budget.
Då Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter visar på en budget i balans redovisas
inga andra åtgärder än de som listats inom fastighetsområdet

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

Prognos helår
82

100

-58

-50

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt

8

Total påverkan

24

64

50

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

Åtgärdsplan

Verksamhet

Förändring

Fastighet

Månad
genomfö
rd

Inklude
rad i
progno
s
(ja/nej)

jan 2022

ja

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

500

3 000

4 000

Fastighetsstrategi

500

3 000

4 000

2021
(tkr)

Totalt

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

Ack Utfall

Prognos 2021

Avvikelse helår
2021

Samhällsbyggnadsnämnd

84 479

20 098

84 479

0

Skattefinansierad
verksamhet

84 479

20 098

84 479

0

Vatten- och avloppsverk

8 912

148

8 912

Renhållningsenhet

3 848

73

3 848

Affärdrivande verksamhet

12 760

221

12 760

Totalt

97 239

20 319

84 479

12 760

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projekt
Nr

Framtida

93099

Total
budget
5 000

Ack
Budget
5 000

Ack Utfall
15

Återstår
4 985

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

9
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bostadsområden

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

7 500

Ack
Budget

8 605

Ack Utfall

1 471

Återstår

6 029

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Nej

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Nej

Nej

Några projekt försenas pga covid-19.

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat underhåll
- gata/park

93101

Total
budget
4 000

Ack
Budget
4 000

Ack Utfall

122

Återstår

3 878

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projekt
Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget
13 800

Ack
Budget
13 800

Ack Utfall
42

Återstår
13 758

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

Exploatering Rosenberg
Projektnamn

Projekt
Nr

Total
budget

Ack
Budget

Ack Utfall

Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Exploatering
Rosenberg

10

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp
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Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

116

6 884

?

Nej

1 912

32

1 880

Ja

Ja

8 912

148

8 764

Projekt
Nr

Total
budget

Reservvattentäkt

95019

7 000

7 000

Reinvesteringar

95029

1 912

8 912

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

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

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

817

?

Nej

Nej

700

11

689

Ja

Nej

500

500

8

492

Nej

Nej

3 000

3 000

48

2 952

Ja

Ja

4 660

3 849

884

4 133

Projekt
Nr

Total
budget

Ombyggnad ÅVC Siggestorp

96013

460

-351

Farligt avfall

96014

700

Grönt kort

96019

Planerat underhåll
renhållning

96021

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

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

Projekt Nr

Slutdatum / Projektavslut

Kommentar:

11

Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden
Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall/
Budget

-78

1 922

1 922

-906

Inventarier
Samhällsbyggnadsnämnden

900
03

Inventarier Lekplatser

900
05

0

0

49

49

49

-49

Tillgänglighetsanpassning
(fastighet)

900
36

0

0

434

434

434

-434

Broar renovering

900
49

0

494

494

494

-494

GC-väg o trafikreglering enl.
program

900
77

3

2 000

-290

1 710

1 710

-1 708

Planerat fastighetsunderhåll

930
44

1 471

7 500

1 105

8 605

8 605

-7 134

Tidan, omläggning kajkant

930
53

0

0

410

410

410

-410

Kök- och matsal
Hökensåsskolan ombyggnation

930
64

2 835

0

-737

-737

-737

3 571

Förskola Rosenberg

930
65

7 059

0

23 058

23 058

23 058

-15 999

Idrottshall Rosenberg

930
67

0

2 638

2 638

2 638

502

Byte värmekälla, Midgård

930
69

0

0

471

471

471

-471

Reservkraftverk

930
70

479

0

571

571

571

-91

Barnens Hus renovering

930
77

2 251

0

5 362

5 362

5 362

-3 111

Cirkulationsplats Ringvägen

930
82

173

3 000

-448

2 552

2 552

-2 379

Hyresgästanpassningar

930
90

236

1 000

185

1 185

1 185

-948

Förskola Ekedalen

930
92

42

13 800

0

13 800

0

-13 758

AME

930
94

1 219

0

6 955

6 955

8 000

-5 736

Förskola Madängsholm

930
96

12

2 500

0

2 500

100

-2 488

Investeringar/underhåll
Bruket

930
98

1 500

0

1 500

1 500

-1 495

Framtida bostadsområden

930
99

15

5 000

0

5 000

5 000

-4 985

Strategiskt markinköp

931
00

6

2 000

0

2 000

2 000

-1 994

Planerat underhåll gata/park

931
01

122

4 000

0

4 000

4 000

-3 878

Reservvattentäkt

950

116

7 000

0

7 000

250

6 884

1 016

2 000

0

3 140

5

12

Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall/
Budget

19
Reinvesteringar

950
29

32

0

1 912

1 912

1 912

1 880

Ombyggnad ÅVC - Siggestorp

960
13

6

0

-352

-352

0

0

Farligt avfall

960
14

11

700

0

700

900

689

Grönt kort

960
19

8

500

0

500

500

492

Planerat underhåll renhållning

960
21

48

3 000

0

3 000

3 000

2 952

20 200

51 300

40 179

91 479

69 574

-57 511

Summa

93092 F-skola Ekedalen: Försenat pga folkomröstning/covid, beslut om projektering saknas.
93094 AME: Rötskador och asbest fördyrar projektet. Behov av parkerings plats ej med i
kalkyl.
93096 F-skola Madängsholm: Projektmål ej fastställt, inväntar samrådsmöte. Ev byggstart
först 2022, projektering och planarbetet sker under hösten.
95019 Reservvattentäkt: Utredningsarbete under 2021.
96014 Farligt avfall: Anbud över budget, omfördelning av projektmedel.
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5 Personal
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202104-30
Antal anställda

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

110

107

98

- Kvinnor

61

57

51

- Män

49

50

47

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

55,5

53,3

52,0

Könsfördelning (andel män, i %)

44,5

46,7

48,0

Antal årsarbetare

106

103,8

93,6

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)

96,4

97,0

95,5

8,9

8,1

7,3

Sjukfrånvaro (%)

Utökningen av Rosenberg påverkar personalsiffror. Anställda vid näringslivsenheten finns
även med i siffrorna.
Sjukfrånvaron har följts månatligen.

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Heltidsprojektet har gett att ett antal individer har gått upp i tid.

Anställningsrestriktion
Alla anställningar har godkänts av förvaltningschef.

14
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.
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2 Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan när det är möjligt och
enligt de allmänna råd och restriktioner som finns med anledning av covid-19-pandemin. De
beslutade anpassningsåtgärderna för 2021 är beroende av att ombyggnationer av huset på
Vulcanön och bibliotekshuset färdigställs.
Året har inletts med flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara hemma
med symptom.
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En stor del av
nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både ekonomi och verksamhet i
mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. Orsaken är främst
covid-19-pandemin och de osäkra prognoser som finns för ett säkert öppnande av samhället.
Investeringsplanen är i nivå med budgeten.

4

74

3 Verksamhet
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och uppgifter
Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter
enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2018-10-29.
Nämnden har även ansvar för uppgifter inom folkhälso-, kultur-, fritids- och turismområdet.
Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende
de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt Spellagen (2018:1138), Bibliotekslagen
(2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § Skuldsatta
personer.
Utöver dessa lagar är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen, av betydelse för nämndens verksamhetsområden.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet
Idrottshallar och anläggningar
Inomhusbad
Vandringsleder
Fiskevårdsfrågor
Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar
Ungdomscafé
Besluta om stipendier inom nämndens verksamhetsområde
Folkbibliotek
Teaterbiografen
Museum
Barnens hus-verksamheten
Främjande av besöksnäringen
Konsthall och övrig verksamhet på Turbinhusön samt Bruksvilleparken
Allmänkultur
Kommunens konstsamling
Handlägga och vara delaktig i konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga
platser
Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen
Stödjande av lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
Leda och ha samordningsansvar för kommunens folkhälsoarbete
Budget- och skuldrådgivning
Registreringslotterier
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Förvaltningen består av tre enheter, kultur-, fritid- och besöksverksamhet. Kulturenheten
inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen ungdomsverksamhet.
Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, idrottsanläggningar och badhus.
Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar sig mot besökare till kommunen
turistbyrå, museum och Barnens hus.

3.1 Viktiga händelser
Inom Kulturenheten har, med anledning av covid-19-pandemin, en mängd åtgärder fått
vidtas och alla arrangemang har fått ställas in, såsom filmserien, påskmarknad och
nationaldagsfirandet. All uthyrning i Bibliotekssalen och biovisning på Saga har upphört. I
viss mån ersätts några aktiviteter med digitala alternativ. I bibliotekshuset pågår
ombyggnation för den öppna ungdomsverksamheten. Med anledning av covid-19-pandemin
har besöksantalet begränsats för den öppna ungdomsverksamheten och biblioteket och
vissa dagar har man fått stänga helt. Planering av smittsäkra sommarlovsaktiviteter och
sommarkollo pågår. Biblioteket fortsätter erbjuda alternativ service i form av hemleverans av
böcker, bokpåsar som kan hämtas utanför biblioteket, digital läsecirkel och en digital lösning
för 8-årsboken. Biblioteket fortsätter sitt samarbete med Skövde bibliotek inom ramen för
"Stärkta bibliotek".
Fritidsenheten höll samtliga idrottshallar stängda i enlighet med regeringens beslut om att
hålla ej nödvändiga verksamheter stängda till den 25 januari. Därefter har hallarna varit
bokningsbara för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Några matcharrangemang
eller tävlingar har ej varit möjliga med anledning av rådande restriktioner. Arbetet med att
implementera nya boknings- och bidragssystemet har fortgått under våren. Systemet är nu
klart att användas och föreningarna har fått utbildning i systemet. Tidaholms sommargård i
Gamla Köpstad har öppnat för säsongen med restriktioner med anledning av covid-19pandemin. Badhuset har sedan årsskiftet hållit stängt för allmänheten. Skolorna har kunnat
fortsätta med skolsim där extra resurser lagts. Stort fokus har lagts på arbetsmiljön för
personalen och att simundervisningen kunnat ske på ett smittsäkert sätt.

6

För besöksenheten med Tidaholms museum, turistbyrån och Barnens hus har ombyggnation
av Vulcanen pågått under vinter och vår. Första etappen har slutbesiktigats och kan tas i
bruk. Under april månad flyttade Barnens hus-verksamheten ut från Samrealskolan och till
Tidaholms museum på Vulcanön. Under hela året har turistverksamheten kunnat bedrivas i
digital form. Från 12 april ökade turistbyrån sina öppettider och har nu öppet längre dagar
samt lördagar. Från 26 april öppnade Turistbyrån upp för fysiska besök i bibliotekshuset på
grund av att restriktionerna gällande icke nödvändiga verksamheter hävts. Turistbyrån
kommer 2021 inte att hyra ut privata boende för cykelveckan U6 om denna blir av.

7

76

77

4 Ekonomi
En stor del av kultur- och fritidsnämndens budget är intäktsfinansierad. Under 2021 har
nämndens verksamheter inte kunnat hålla öppet i normal utsträckning för allmänheten.
Nämndens lokaler har heller inte kunnat hyras ut i normal omfattning. Sammantaget
påverkar detta både ekonomi och verksamhet i mycket hög grad utan att nämnden har
möjlighet att vidta åtgärder fullt ut.

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

4.2 Redovisning
Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är ett underskott mot budget 0,5 miljoner
kronor. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nämndens budgetram för år 2021.
Det beräknade underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin.
Jämfört med föregående prognos (mars 2021) har nämnden nu ett prognostiserat
underskottet mot budget med 0,5 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på
prognostiserat intäktsbortfall som följer av folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om särskilda begränsningar, Riksdagens förordning om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt Västra Götalands skärpta regionala
rekommendationerna för att minska smittspridningen.
Jan

Feb

Mar

Apr

Helårsprognos

34,5

34,5

35,0

Budgetr
am

34,5

34,5

34,5

Avvikels
e (mnkr)

0,0

0,0

-0,5

0

0

-1,4

Avvikels
e (%)

0

Maj

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

Nov

0

De
c

0

0

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020
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Verksamhetens intäkter

6 339

7 739

-1 400

6 847

Verksamhetens kostnader

-41 317

-42 217

900

-40 371

- varav personalkostnader

-21 176

-21 676

500

-19 534

Verksamhetens nettokostnader

-34 978

-34 478

-500

-33 524

34 478

34 478

0

33 210

-500

0

-500

-314

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

Verksamhetsflytt av Barnens hus och samordning av besöksverksamheter i
Vulcanen.
Verksamhetsflytt av ungdomscaféverksamheten och samordning i bibliotekshuset.

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

Att beslutade anpassningsåtgärder avseende omorganisation/förändring av
besöksverksamhet till Vulcanen genomförs enligt plan och får full effekt.
Att beslutade anpassningsåtgärder avseende flytt/omorganisation/förändring av
öppen ungdomsverksamhet genomförs enligt plan och får full effekt.
Att besöksverksamheterna på Vulcanen öppnar för besökande den 1 juli 2021.
Att det fortsatta intäktsbortfall som beror på pandemin kommer vara mer långvarigt
och därmed större än tidigare bedömning. Samt att förmågan att minska
personalkostnader och övriga kostnader i samma utsträckning inte kommer att vara
möjlig.

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

Prognos helår

Ökade kostnader
Minskade intäkter

675

1 400

Utökade statliga bidrag

-30

-120

645

1 280

Övrigt
Total påverkan

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

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

minskade inträdes- och försäljningsintäkter på badhuset och i
besöksverksamheterna, som betraktas som ej nödvändiga kommunala verksamheter
och därför är stängda för allmänheten.
Förmodade avbokningar och minskade hyresintäkter med anledning av
antalsrestriktioner på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad.

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

9
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Kultur- och fritidsnämnden bedömer att avvikelsen som helt beror på pandemin inte fullt ut
går att parera med kostnadsminskningar i samma utsträckning. Så snart det är möjligt
öppnar nämndens verksamheter för besök igen.
De åtgärder som görs löpande och så även under pandemin är att bemanning minskas
genom stor återhållsamhet med att anställa timvikarier och att ej ersätta ordinarie personal
vid längre planerad frånvaro. Därmed minskar personalkostnaderna.
Ytterligare åtgärder än de som nämns ovan skulle påverka förmågan att vid ökad efterfrågan
kunna vara redo att möta en ökad besöksfrekvens och ökad efterfrågan på nämndens
verksamheter.

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklude
rad i
progno
s
(ja/nej)

2021
(tkr)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

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

900
24

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg
etering

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall /
Budget

0

1 000

1 000

1 000

1 000

Ismaskin

0

1 300

1 300

1 300

1 300

Summa kultur- och
fritidsnämnd

0

2 300

2 300

2 300

2 300

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

80

11

81

5 Personal
Covid-19-pandemin påverkar nämndens verksamheter på många sätt och har inneburit nya
arbetssätt och nya arbetsuppgifter. I några verksamheter är behovet av bemanning något
mindre vilket får till följd ett minskat behov av vikarier.

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202104-30

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

Antal anställda

43

44

47

- Kvinnor

28

29

28

- Män

15

15

19

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

65,1

65,9

59,6

Könsfördelning (andel män, i %)

34,9

34,1

40,4

37,75

38,75

40,6

87,8

88,1

86,4

9,2

4,7

4,2

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Sjukskrivningstalet för förvaltningen har ökat under vintern och är nu 9,2 procent och
bedömningen är att sjukskrivningstalet ökat främst med anledning av covid-19-pandemin.
Dessutom har flera medarbetare kunnat beredas möjlighet att jobba hemifrån för att bidra till
att minska smittspridningen.

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Alla medarbetare som önskar har möjlighet att arbeta heltid, men av olika skäl så har några
valt en lägre sysselsättningsgrad. Flera personer har kombinationstjänster och bemannar i
flera av nämndens verksamheter och även i andra förvaltningar, vilket både innebär en ökad
flexibilitet och breddad kompetens.

Anställningsrestriktion
Alla anställningar beslutas av förvaltningschef. En extern rekrytering har genomförts, men
flera tjänster är vakanta. Därutöver har flera förlängningar av lönebidragsanställningar gjorts.
Lönebidragsanställningarna är förhållandevis kostnadsneutrala.
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i
förhållande till nämndens budget.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive
rapport.

3
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2 Sammanfattning
Under inledningen av året har social- och omvårdnadsförvaltningen varit fortsatt påverkade
av covid-19-pandemin. Samtliga brukare som hör till fas ett och två har erbjudits vaccin, och
så även personal. Inom äldreomsorgen har schemaförändringar gjorts, i syfte att bättre möta
de ekonomiska utmaningar som förvaltning och nämnd stått inför. Dessa förändringar har
skett snabbare än förväntat, även avvecklingen av HVB Ariel har skett snabbare än
förväntat. Inom den sociala barnavården är det ett fortsatt högt tryck på orosanmälningar
kring barn som far illa. Helårsprognosen för nämndens resultat efter april 2021 är ett
överskott på 2,4 miljoner kronor.

4

86

3 Verksamhet
Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens
uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387). Nämnden är vidare arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475).
Nämnden ansvarar även för kommunens flyktingmottagande och all handläggning med stöd
av LVU (1990:52) och LVM (1988:870) -lagstiftningen samt den kommunala hälso- och
sjukvården.
Utöver ovanstående är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och
det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför.

Social- och omvårdnadsförvaltningen är organiserad i en förvaltningsledning, med flera
underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning,
äldreomsorg, insatser enligt LSS, socialpsykiatri, arbetsmarknad, integration, barn- och
ungdomsvård, försörjningsstöd, missbruk samt öppna insatser.

3.1 Viktiga händelser
Pandemin covid-19 ger fortfarande en stor påverkan på verksamheten, och samhället i stort.
Personal inom äldreomsorgen arbetar fortfarande med full skyddsutrustning (munskydd och
visir) vilket kan leda till svårigheter, både i kommunikationen med de äldre, men även ur ett
arbetsmiljöperspektiv. Alla brukare och personal har erbjudits en första dos vaccin, men trots
detta är fortfarande regionens rekommendationer att fortsatt hålla avstånd och undvika att
samla större grupper av människor. Detta gör att verksamheten fortfarande inte är sig lik. Det
är sedan en tid tillbaka tillåtet att besöka kommunens äldreboenden, men även detta
uppmanas ske med restriktivitet. Många äldre har under pandemin upplevt ökad ensamhet
och isolation. det är rimligt att anta att det efter pandemin kommer finnas ett stort arbete att
göra för att minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet hos såväl äldre som yngre
medborgare.
Beslut fattades i början på året om att avveckla HVB Ariel. Förvaltningen gjorde då
bedömningen att det var realistiskt att en stängning av boendet skulle kunna ske vid
halvårsskiftet. Avvecklingen har dock gått betydligt snabbare än så, och i skrivande stund är
Ariel stängt. Det finns fortfarande vissa lönekostnader kvar, men besparingen under året
kommer bli större än förväntat.

5

Under första halvåret planerades det för att Solvik skulle minska sin bemanning genom
schemaförändringar. Dessa förändringar kunde ske tidigare än beräknat och gav genomslag
redan i februari månad. Detta har gjort att avsatta medel inte behövts användas fullt ut. I april
månad fattade nämnden beslut om att utöka antalet korttidsplatser/växelvårdsplatser med
ytterligare fyra platser. Detta kommer innebära en intern omflyttning på Midgårds
äldreboende. Platserna planeras att vara i drift till början på sommaren. Finansieringen av
denna utökning kommer bland annat att ske med de medel som inte använts vis
anpassningen av Solvik, samt den tidigarelagda avvecklingen av HVB Ariel.
Förvaltningen upplever ett fortsatt högt tryck inom barn- och ungdomsvården. Antalet
orosanmälningar ökar och uppfattningen är att det ofta är allvarliga missförhållanden som
kräver grundliga utredningar. Tidigare år har kostnaderna för placeringar varit mycket hög,
dessa kostnader är nu mer balanserade och förvaltningen förväntar att det kommer fortgå
under året, trots stängningen av Ariel.
Den utåtriktade verksamheten har fortfarande begräsningar med anledning av pandemin
vilket gör att det inte är full drift på denna. Familjecentralen, liksom frivilligverksamheten och
dagverksamheten är fortsatt stängd.
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4 Ekonomi
4.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

4.2 Redovisning
Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – april 2021 är ett
överskott mot budget på 2,6 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,4 procent av periodens
budget.
Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget 2,4 miljoner
kronor. Avvikelsen motsvarar 0,8 procent av nämndens budgetram för år 2021.
Det beräknade överskottet beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt
barn- och ungdomsvård.
Jämfört med föregående prognos (mars 2021) har överskottet mot budget ökat med 0,9
miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på att riktade statsbidrag kunnat användas till
kompensation för äldreomsorgens merkostnader pga. covid-19-pandemin.
Jan

Feb

Mar

Apr

Helårsprognos

314,4

314,4

313,7

312,8

Budgetr
am

315,2

315,2

315,2

315,2

Avvikels
e (mnkr)

0,8

0,8

1,5

2,4

Avvikels
e (%)

0,3

0,3

0,5

0,8

Maj

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

Nov

0

De
c

0

0

Preliminärt utfall

Nämndens resultat
Preliminärt utfall
2021

Budget 2021

2021-01-01 2021-04-30

2021-01-01 2021-04-30

Avvikelse
mot budget
2021

Utfall 2020
2020-01-01 2020-04-30
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

18 294

12 978

5 316

15 222

-124 446

-121 770

-2 676

-125 759

-106 152

-108 792

2 640

-110 537

108 792

108 792

0

97 409

2 640

0

2 640

-13 128

89

- varav personal kostnader
Verksamhetens
nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Preliminärt utfall efter januari – april 2021 är ett överskott på 2,6 miljoner kronor:
•

•

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

Skillnader mellan preliminärt utfall och helårsprognos:
•
•
•

I helårsprognos räknar förvaltningen med att Socialstyrelsen kommer att bevilja
statsbidrag för att täcka merkostnader för covid-19-pandemin som avser december
2020.
I helårsprognos inkluderas effekter av anpassningsåtgärder som sker under år 2021.
I helårsprognos inkluderas kostnad för att växelvård ökar antal platser från 4 till 8
platser från 1 juni 2021.

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

•

Avvikelsen för verksamhet LSS är ett överskott motsvarande 2,5 miljoner kronor.
Överskottet orsakas av att LSS-verksamhet är begränsad av restriktioner pga. covid19-pandemin, samt att ett nytt ärende inom personlig assistans med start i mars är
budgeterat från januari.
I övrigt mindre avvikelser från budget.

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

40 009

38 934

1 075

63 757

-352 805

-354 101

1 296

-371 522

-312 796

-315 167

2 371

-307 765

315 167

315 167

0

292 868

2 371

0

2 371

-14 897

- varav personalkostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

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

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

8

•
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Minskning med 12 platser på Solvik äldreboende.

Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och
verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor.
Under januari – april har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder:
•
•

•
•
•

HVB Ariel stängs, beslut SON 2021-01-26. Stängning av HVB Ariel genomfördes i
april.
Växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020. Antal
växelvårdsplatser minskade från 8 platser till 4 platser som var integrerade på en
avdelning för särskilt boende, åtgärden beräknades nå helårseffekt år 2021. Enligt
beslut SON 2021-04-27 skall växelvård åter bedrivas på egen avdelning med 8
platser på Midgård äldreboende. Detta innebär även att planerad minskning av
nattjänst på Midgårds äldreboende inte kan genomföras. Utökning till 8 platser
beräknas vara genomförd i juni.
Stängning av Lindängens äldreboende är uppskjuten pga. covid-19 pandemin. Flytt
till Solvik äldreboende sker i slutet på maj.
Vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt.
Solvik äldreboende har minskat antal platser på de fyra större avdelningarna från 17
till 14 platser. Avdelning fem har 11 platser. Antal platser på Solvik äldreboende är
totalt 67 platser från februari 2021.

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

Att Socialstyrelsen beviljar bidrag för merkostnader för covid-19-pandemin för
december 2020.
Att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt.
Att flytt av äldreomsorgsplatser från Lindängen till Solvik genomförs enligt plan.

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

Prognos helår
5 938

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt
Total påverkan

5 938

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

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

Ökade kostnader för personal, för att undvika smittspridning kan personal inte arbeta
på fler än en enhet vilket försvårar planerade samordningsvinster.
Ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial.
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Nämndens helårsprognos april 2021 har en positiv avvikelse. Därför föreligger inte något
behov av ytterligare åtgärder utöver de som antagits i budget och verksamhetsplan för år
2021.

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklude
rad i
progno
s
(ja/nej)

2021
(tkr)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

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

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Inventarier Social- och
omvårdnadsnämnden

900
19

343

Inventarier LSS boende

930
85

259

Summa

602

Tilläggs
anslag
&
ombudg
etering

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall /
Budget

343

343

0

259
343

602

0

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - april förbrukat 0,0 miljoner kronor
av den totala investeringsbudgeten för 2021 om 0,6 miljoner kronor.
För helåret så prognostiserar nämnden att 0,0 miljoner kronor kvarstår.
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5 Personal
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202104-30

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

Antal anställda

490

493

514

- Kvinnor

449

455

474

41

38

40

91,6

92,3

92,2

8,4

7,7

7,8

469,5

470,5

490,1

95,8

95,4

95,4

6,9

8,6

6,5

- Män
Könsfördelning (andel kvinnor, i %)
Könsfördelning (andel män, i %)

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Inom social- och omvårdnadsförvaltningens verksamheter pågår nu omläggning av scheman
med syftet att effektivisera utökad arbetstid efter införande av heltid som norm.
Antal disponibla arbetspass i schema ökas och enheter kan med utökat samarbete kring
disponibla turer minskar behovet av vikarier.

Anställningsrestriktion
Förvaltningen följer anställningsrestriktion och tillsättning av tjänster godkänns av
förvaltningschef. Då stora delar av förvaltningen hanterar verksamhet där det de facto
behöver finnas människor på plats som utför arbete dygnet runt är det svårt att vakanssätta
tjänster. Andelen helårsarbetare har dock successivt minskat.
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§ 57 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för
borgensbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att återremissen är besvarad och att utredningen läggs till
handlingarna.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Tidaholms Bostads AB se över avkastningskravet för Tidaholms
Bostads AB.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att under år 2021–
2023 utöka antalet dialogtillfällen mellan kommunstyrelsens presidium
och bolaget med fokus på de stora pågående investeringsprojekten.
Samt att kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av
pågående större investeringsprojekt.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt
kommunfullmäktiges beslut september 2020”.
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som
Tidaholms Bostads AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes
av kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen.
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg.
Bostadsbolag Soliditet
2019
Skara
22,3
Falköping
15,2
Vara
14,2
Tidaholm
14,1
Tibro
12,8
Vårgårda
12,2
Mariestad
12,0
Karlsborg
11,1
Götene
9,8
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Habo
Essunga
Töreboda

9,4
8,3
7,7

Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en bedömning av risker i
underlaget. Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den
långsiktiga plan som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en
utökning av bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets
soliditet. Enligt planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara
av att hantera de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket
framgår av de beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna
att något oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder som
kommunledningsförvaltningen har föreslagit.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är komplext att beräkna en nivå
på hur stor risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att
göra en sannolikhetsbedömning hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av
sina ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är
att olika scenarion uppstår, till exempel:




Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden,
projektets komplexitet med mera
Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter
förändras löpande,
Uthyrning av lägenheter och fastigheter

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

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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godkänna en utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1
med 15,0 miljoner kronor.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att återremissen är besvarad och att utredningen läggs till
handlingarna.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Tidaholms bostads AB se över avkastningskravet för Tidaholms
bostads AB.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att under år 2021–
2023 utöka antalet dialogtillfällen mellan KS presidium och bolaget
med fokus på de stora pågående investeringsprojekten. Samt att
kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av
pågående större investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för
borgensbeslut”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-05-18.
 Kommunfullmäktige beslut § 5/2021 ”Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415
 Kommunfullmäktige beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1”
2021-01-25, Ärende 2020/416
 Kommunfullmäktige beslut § 56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”
2021-04-29, Ärende 2020/416
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 42/2021 ”Beslut om översyn
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende
2020/415

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-18
Ärendenummer
2020/415

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Återremiss av riskbedömning av bostadsbolaget
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt
kommunfullmäktiges beslut september 2020”.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige beslut §5/2021 ”Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415
 Kommunfullmäktige beslut §6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1”
2021-01-25, Ärende 2020/416
 Kommunfullmäktige beslut §56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”
2021-04-29, Ärende 2020/416
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §42/2021 ”Beslut om översyn
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende
2020/415
Utredning
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som
Tidaholms bostad AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen.
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg.
Bostadsbolag Soliditet
2019
Skara
22,3
Falköping
15,2
Vara
14,2
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
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Tidaholm
Tibro
Vårgårda
Mariestad
Karlsborg
Götene
Habo
Essunga
Töreboda

14,1
12,8
12,2
12,0
11,1
9,8
9,4
8,3
7,7

Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en bedömning av risker i
underlaget. Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den
långsiktiga plan som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en
utökning av bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets
soliditet. Enligt planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara
av att hantera de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket
framgår av de beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna
att något oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder som
kommunledningsförvaltningen har föreslagit.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är komplext att beräkna en nivå
på hur stor risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att
göra en sannolikhetsbedömning hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av
sina ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är
att olika scenarion uppstår, till exempel:




Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden,
projektets komplexitet med mera
Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter
förändras löpande,
Uthyrning av lägenheter och fastigheter

Dessa bedömningar behöver sedan viktas ihop till en bedömning för att kunna
ge en kvantifierad riskbedömning på en skala som visar på hur stor risken är
att bolaget inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ska denna bedömning
genomföras krävs det att en extern part genomför det. Förvaltningen har inte
möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna komplexitet utan att det får
konsekvenser på förvaltningens övriga arbetsuppgifter. En offert på att
genomföra riskbedömningen är inhämtad och uppgår till mellan 150 000 200 000 kr vilket motsvarar ca 100 – 150 timmar. Ska detta genomföras krävs
också att medel avsetts för detta uppdraget.
Kommunledningsförvaltningen vill åter framföra att förvaltningen anser att det
är en hög risk med den långsiktiga planen som bostadsbolaget tagit fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att stå bakom ställningstagandet
och borgensbeslutet för investeringen på Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta
tolkar kommunledningsförvaltningen som att ägaren står bakom den första
delen i den långsiktiga planen som är ombyggnationen av fastigheterna
Kommunstyrelsen
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Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta är också den största delen och den största
risken av den långsiktiga planen som TBAB har tagit fram, vilket också då
påverkar soliditeten mest. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att
godkänna en utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1
med 15,0 miljoner kronor.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla de förslag på åtgärder som fanns
med i tidigare tjänsteskrivelse och framhäva vikten av dessa.
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att:
1. Initiera ett ärende under 2021 där kommunstyrelsen, i dialog med
bolaget, får i uppdrag att se över avkastningskravet
2. Intensifiera dialogen mellan ägaren och bolaget under perioden då ett
flertal större investeringsprojekt ska genomföras. I dialogen måste
också soliditetsmålet diskuteras och hanteras.
3. Besluten gällande vilka projekt som ska genomföras sker etappvis.
Kommunfullmäktige ska ta ställning till alla investeringsprojekt som
överskrider 200 prisbasbelopp.
Dessa punkter skulle innebära att ägaren ges möjlighet att i dialog stoppa
kommande projekt om ägaren bedömer att risken är för stor. Ett exempel är
projektet med Kungsbro 1 och kaplanen 1 där projektet efter upphandlingen
blev betydligt dyrare än planerat och bolaget därför behövde inhämta
kommunfullmäktiges ställningstagande och borgensbeslut.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att både på kort och långsikt se över
soliditetsmålet i ägardirektivet.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att
återremissen är besvarad och att utredningen läggs till handlingarna.
-

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

-

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

Sändlista
Tidaholms bostads AB
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§ 5 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för borgensbeslut
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen då kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller
någon riskbedömning enligt kommunfullmäktiges beslut september
2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 i samband med beslut om utökning
av kommunal borgen till Tidaholms Bostads AB (Bolaget) (§ 92/2020) att
uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av bostadsbolaget för
att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets stabilitet för kommande
borgensbeslut.
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet genom att begära in
ekonomiska analyser och riskbedömningar från bolaget. Dessa har sedan
revisions- och konsultföretaget PWC granskat. Underlaget från bolaget är
benämnt under beslutsunderlag som Ekonomisk genomlysning TBAB
(rapporten). Rapporten är en ekonomisk utredning som bygger på den
långsiktiga planen som styrelsen beslutat för bolaget. Bolagets långsiktiga
ekonomiska beräkning i rapporten sträcker sig fram till 2035. Beräkningar och
förutsättningar bygger på den långsiktiga planen och de mål som styrelsen för
bolaget har beslutat om. Dessa återfinns i inledningen av rapporten.
Rapporten har sedan granskats av PWC som har gjort ett utlåtande av
beräkningar och innehållet i rapporten.
PWC har granskat bolaget beräkningar vid två tillfällen. Efter första tillfället
gjordes ett antal förändringar och kompletteringar av bolagets rapport.
Justering av inkomstskatt och ränteberäkningar är förändrade till den slutliga
rapporten.
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att det är svårt att
utvärdera de ekonomiska beräkningarna som är gjorda i rapporten.
Förvaltningen anser dock att materialet är genomarbetat av bolaget och
innehåller alla väsentliga delar som krävs för att kunna göra en bedömning av
bolagets framtida ekonomiska förutsättningar. Viktigt att framhålla är att det är
många antaganden i rapporten. Rapporten utgör endast ett möjligt framtida
scenario av bolagets framtida ekonomiska ställning, vilket kan förändras över
den långa perioden som planen omfattar.
Kommunledningsförvaltningen ser att bolaget har använt sig av den nu
gällande modellen för beräkning av avkastningskravet.
Kommunledningsförvaltningen anser att beräkningsmetoden är korrekt. Att
använda en annan beräkning skulle inte vara rättvisande och inte gå att
jämföra med nu beslutad modell avseende avkastningskravet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen anser dock att beräkningsmodellen för bolagets
avkastningskrav bör ses över, vilket även bolaget framhåller.
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att bolagets planer
över perioden fram till 2035 är mycket omfattande. Låneskulden kommer öka
upp till 359 miljoner kronor om alla delar verkställs. Detta samtidigt som
soliditeten fortsatt är låg och inte kommer öka under perioden fram till 2035.
Enligt bolagets ägardirektiv står bland annat följande:
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet Bolaget ger moderbolaget möjligheter
att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka
utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god
bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att
skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en
attraktionskraft och tillväxt.
Detta ska bolaget göra genom att:
 tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra
Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i.
 vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala
bostadsmarknaden genom om- och tillbyggnad samt förvärv och
försäljning av fastigheter.
 bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att
tillskapa ytterligare bostäder i Tidaholm.
Kommunledningsförvaltningen anser att bolagets långsiktiga plan är i linje
med ägardirektivet, dock är viktigt att den långsiktiga planen revideras om de
ekonomiska förutsättningar eller andra omvärldsförändringar sker.
Enligt ägardirektivet så ska bolagets soliditet uppgå till 15 %. Detta mål
kommer inte bolaget att uppnå under perioden. Att under perioden där bolaget
är inne i en period med mycket investeringar uppnå soliditetsmålet på
egenhand ser kommunledningsförvaltningen som svårt. Här behöver ägaren
ta ställning till detta och vidta en åtgärd. Detta skulle kunna vara att:
1. skjuta till ett aktieägartillskott till bolaget (krävs en juridisk
genomgång att detta sker i enlighet med lagen)
2. godkänna en lägre soliditet under perioden
3. ställa kravet på bolaget att minska investeringsbehovet och ändra
den långsiktiga planen
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s syn på vikten av dialog mellan
ägaren och bolaget. Kommunledningsförvaltningen anser att dialogen bör
intensifieras under denna period då bolaget ska genomföra ett antal större
investeringar.
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget ser
över om nedskrivning behöver genomföras i samband med varje projekt och i
samband med bolagets årsbokslut.
Ordförandes sign
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På grund av bolagets omfattande planer rekommenderar
kommunledningsförvaltningen att projekten beslutas och genomförs etappvis.
Det är viktigt att beakta att den långsiktiga plan som bolaget har beslutat om
inte bör ses som en färdig plan där allt måste genomföras. Beroende på hur
omvärlden förändras och hur väl projekten genomförs bör ett nytt
ställningstagande genomföras inför varje nytt projekt inom bolaget. En tydlig
dialog mellan bolaget och ägaren måste finnas där ägaren är tydlig med vilka
förväntningar och krav som ställs på bolaget.
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att:
1. Initiera ett ärende under 2021 där kommunstyrelsen, i dialog med
bolaget, får i uppdrag att se över avkastningskravet
2. Intensifiera dialogen mellan ägaren och bolaget under perioden då ett
flertal större investeringsprojekt ska genomföras. I dialogen måste
också soliditetsmålet diskuteras och hanteras.
3. Besluten gällande vilka projekt som ska genomföras sker etappvis.
Kommunfullmäktige ska ta ställning till alla investeringsprojekt som
överskrider 200 prisbasbelopp.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna.
- Krister Rohman (KD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen då kommunstyrelsens
förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt
kommunfullmäktiges beslut september 2020.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Rohmans yrkande om återremiss. Ordföranden ställer först
Rohmans yrkande om återremiss under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Ärendet ska avgöras idag.
NEJ:
Ärendet ska återremitteras.
Omröstningen utfaller med:
JA: 22
NEJ: 19
Följande röstar JA:
Ordförandes sign
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Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider
(V), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M), Erik Ezelius
(S)
Följande röstar NEJ:
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L),
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli
Sandstedt (C), Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M),
Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD),
Per Nordström (SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD), Zelal-Sara
Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD)
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 4/2021, ”Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-13.
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska
förutsättningar”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-03.
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2020-08-31.
 Ekonomisk genomlysning TBAB 2020–2035, 2020-11-20.
 Kommunfullmäktige beslut § 92/2020 ”Beslut om utökad borgensram
för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tidaholms Bostad AB
Kommunstyrelsen
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2020/416

§ 6 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande till
investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsens för Tidaholms Bostad AB (bolaget) har inkommit med begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande i två investeringsprojekt. Frågan rör
investeringsprojekt ombyggnationen av fastigheterna Kaplanen 1 och
Kungsbro 1 samt investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen.
Enligt ägardirektivet för bolaget ska kommunfullmäktige yttra sig och ta
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp
per investeringsobjekt. Bolaget har därför inkommit med en begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande. Projekten finns beskriva i det bifogade
beslutsunderlaget.
Bolaget har även kommit in med förfrågan om kommunal borgen för hela
investeringsbeloppet för båda projekten som uppgår till 81,0 miljoner kronor.
Investeringsprojektet ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och
Kungsbro 1 uppgår till 55 miljoner kronor och investeringsprojekt renovering
av Björnen uppgår till 26 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ”Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av
fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas.
Kommunledningsförvaltningen framhåller även att det finns fler värden i
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv
plats att bo, verka och leva i.
Arbetsutskottet behandlade ärendet § 139/2020 och beslutade att ärendet
skulle delas upp i två ärenden vid behandlingen i kommunstyrelsen och
därefter i kommunfullmäktige.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som
ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och
Kungsbro 1.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2021 ”Kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och
Björnen”, 2021-01-13.
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande investeringar
av Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-1204.
 Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
2020-12-14.
 Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - Tidaholms
Bostads AB.
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms Bostads AB framtida ekonomiska
förutsättningar”, 2020-12-14.
Sändlista
Tidaholms Bostad AB
Ekonomiavdelningen
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2020/416

§ 56 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om utökad
investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka en
utökad investeringsram på 16.0 miljoner kronor (sammantagen
investeringssumma på 71.0 miljoner kronor) för att kunna genomföra
investeringsprojektet renovering och ombyggnation av fastigheterna
Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande angående renovering och ombyggnad
av fastigheter Kaplanen 1, Kungsbro 1. Investeringen avser ombyggnad av
Röda skolan och Rosa skolan där ombyggnationen ska ge 26 nya
hyreslägenheter och samt iordningställande av ytterområdet på fastigheterna.
Kommunfullmäktige har tidigare § 6/2021, 2021-01-25, beslutat att som
ställningstagande tillstyrka projektet, då utifrån att investeringsprojektet skulle
uppgå till 55.0 miljoner kronor
Bolaget framhåller att efter genomförd upphandling ser bolaget att tidigare
budgeterade kostnader 55.0 miljoner kronor inte kommer att täcka de verkliga
kostnaderna för projektet. De nya beräknade kostnaderna för projektet är 71.0
miljoner kronor, detta inklusive ombyggnad och markarbete.
Bolaget begär därför om Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande
om ytterligare 16 miljoner kronor för att kunna genomföra projektet.
Enligt ägardirektivet för bolaget så ska kommunfullmäktige yttra sig och ta
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp
per investeringsobjekt. Bolaget har därmed inkommit med en begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande.
Bolaget har även kommit in med förfrågan om utökad kommunal borgen på
16.0 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte framgår i bolagets
redogörelse eller underlag vilka orsaker som gör att upphandlingen blivit
dyrare än den ursprungliga projektbudgeten. Kommunledningsförvaltningen
har ingen möjlighet, på grund av kort handläggningstid, att utreda orsaken.
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ” Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av
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fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas.
Kommunledningsförvaltningen tidigare påpekat vikten av att utöka dialogen
med TBAB under den period då de ska genomföra stora investeringar. Det är
också viktigt att den långsiktiga planen revideras löpande och projekten
färdigställs etappvis, detta för att det ska finnas en möjlighet att stoppa eller
flytta projekt på grund av att något annat projekt blivit dyrare.
Kommunledningsförvaltningen vill lyfta fram att dessa delar blir än viktigare
när detta projekt blir dyrare.
Kommunledningsförvaltningen vill också framhålla att det finns fler värden i
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv
plats att bo, verka och leva i.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ärendet till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige utan förslag till beslut.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att som
sitt ställningstagande tillstyrka en utökad investeringsram på 16.0
miljoner kronor (sammantagen investeringssumma på 71.0 miljoner
kronor) för att kunna genomföra investeringsprojektet renovering och
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen
omedelbart justerad.
- Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M),
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Karin Olofsson (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 89/2021 ” Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”,
2021-04-29.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om
utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, kanslichef Anna
Eklund, 2021-04-22.
 Skrivelse ”kommunfullmäktiges ställningstagande”, Mattias Andersson
VD Tidaholms Bostad AB, 2021-04-21.
 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB nr 5, 2021-04-21
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ” Kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och
Björnen”, 2021-01-25.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

3/3
107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-29

Kommunfullmäktige

Reservation
Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet att tillföra ytterligare 16
miljoner kronor från beräknade 55 miljoner kronor till totalt 71 miljoner kronor
för renovering och ombyggnation av Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Denna
reservation omfattar även utökad kommunal borgen på 16 miljoner kronor för
kommunen. Reservationen grundar sig på osäkerhet i kostnadsberäkningen.
Sändlista
Tidaholms Bostad AB
Ekonomiavdelningen
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2021/155

§ 42 Beslut om översyn soliditetsmålen i ägardirektiven
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett underlag för förslag till kort- och långsiktiga soliditetsmål i
ägardirektiven.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet diskuterar frågan om soliditetsmål i ägardirektiven.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för
förslag till kort- och långsiktiga soliditetsmål i ägardirektiven.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-12-03
Ärendenummer
2020/415

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska
förutsättningar
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 i samband med beslut om
utökning av kommunal borgen till Tidaholms bostads AB (Bolaget) ( §
92/2020) att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av
bostadsbolaget för att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets
stabilitet för kommande borgensbeslut.
Beslutsunderlag
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB. 2020-08-31
 Ekonomisk genomlysning TBAB 2020–2035, 2020-11-20
 Kommunfullmäktige beslut §92/2020 ”Beslut om utökad borgensram
för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28
Utredning
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet genom att begära in
ekonomiska analyser och riskbedömningar från bolaget. Dessa har sedan
revisions- och konsultföretaget PWC granskat. Underlaget från bolaget är
benämnt under beslutsunderlag som, Ekonomisk genomlysning TBAB
(rapporten). Rapporten är en ekonomisk utredning som bygger på den
långsiktiga planen som styrelsen beslutat för bolaget. Bolagets långsiktiga
ekonomiska beräkning i rapporten sträcker sig fram till 2035. Beräkningar och
förutsättningar bygger på den långsiktiga planen och de mål som styrelsen för
bolaget har beslutat om. Dessa återfinns i inledningen av rapporten.
Rapporten har sedan granskats av PWC som har gjort ett utlåtande av
beräkningar och innehållet i rapporten.
PWC har granskat bolaget beräkningar vid två tillfällen. Efter första tillfället
gjordes ett antal förändringar och kompletteringar av bolagets rapport.
Justering av inkomstskatt och ränteberäkningar är förändrade till den slutliga
rapporten.
PWC har i sin granskning lyft fram följande delar:
1. Bolagets excelmodell är omfattande och komplex och speciellt
anpassad till bolagets huvudscenario.
Vår uppfattning är att beräkningarna inte går att utvärdera på ett enkelt
sätt, exempelvis säkerställa att belopp är uttryckt i respektive års
penningvärde.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
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Det är inte heller enkelt att, om så önskas, variera indata för att göra
känslighetsanalyser.
Mellan våra samtal har bolaget justerat beräkningarna för ränta och
skatt vilket gör modellen mer rättvisande.
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att det är svårt att
utvärdera de ekonomiska beräkningarna som är gjorda i rapporten.
Förvaltningen anser dock att materialet är genomarbetat av bolaget och
innehåller alla väsentliga delar som krävs för att kunna göra en bedömning av
bolagets framtida ekonomiska förutsättningar. Viktigt att framhålla är att det är
många antaganden i rapporten. Rapporten utgör endast ett möjligt framtida
scenario av bolagets framtida ekonomiska ställning, vilket kan förändras över
den långa perioden som planen omfattar.
2. Ägarens avkastningskrav uttrycks som driftnetto i förhållande till
marknadsvärde.
Bolagets beräkning av avkastning verkar förutsätta att alla
personalkostnader är centrala kostnader och således inte påverkar
driftnettot. Vi tror inte det är rimligt med så höga centrala kostnader i
bolaget. Om del av personalkostnaderna är fastighetsadministration är
beräknad avkastning överskattad.
Det kan mot bakgrund av osäkerheter i avkastningsberäkningen vara
lämpligt att ägaren och bolaget enas kring definition av och beräkning
av driftnetto.
Kommunledningsförvaltningen ser att bolaget har använt sig av den nu
gällande modellen för beräkning av avkastningskravet.
Kommunledningsförvaltningen anser att beräkningsmetoden är korrekt. Att
använda en annan beräkning skulle inte vara rättvisande och inte gå att
jämföra med nu beslutad modell avseende avkastningskravet.
Kommunledningsförvaltningen anser dock att beräkningsmodellen för bolagets
avkastningskrav bör ses över, vilket även bolaget framhåller.
3. Bolagets planer är mycket omfattande. Enligt modellen ska bolaget
tredubbla balansomslutningen och inledande lån om knappt 95 mkr
ska öka till som högst 359 mkr år 2035 med i bästa fall oförändrad, och
låg; soliditet. Bolaget skriver att det finns stora osäkerheter i olika
antagande och att den långsiktiga planen kan komma att ändras om
förutsättningarna ändras.
Vi delar bolagets syn på osäkerheter och att strategin kan komma att
behöva omprövas.
Detta gör att ägarstyrning och dialogen mellan ägare och bolag blir än
viktigare framöver.
Jag tror därför att ägaren bör fundera på om nuvarande
avkastningskrav fortsatt är ändamålsenlig med beaktande av bolagets
expansionsstrategi.
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att bolagets planer
över perioden fram till 2035 är mycket omfattande. Låneskulden kommer öka
upp till 359 miljoner kronor om alla delar verkställs. Detta samtidigt som
soliditeten fortsatt är låg och inte kommer öka under perioden fram till 2035.
Enligt bolagets ägardirektiv står bland annat följande:
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress | Fax: 0502- 60 63 50
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3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet Bolaget ger moderbolaget möjligheter
att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka
utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god
bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att
skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en
attraktionskraft och tillväxt.
Detta ska bolaget göra genom att:
 tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra
Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i.
 vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala
bostadsmarknaden genom om- och tillbyggnad samt förvärv och
försäljning av fastigheter.
 bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att
tillskapa ytterligare bostäder i Tidaholm.
Kommunledningsförvaltningen anser att bolagets långsiktiga plan är i linje
med ägardirektivet, dock är viktigt att den långsiktiga planen revideras om de
ekonomiska förutsättningar eller andra omvärldsförändringar sker.
Enligt ägardirektivet så ska bolagets soliditet uppgå till 15% detta mål kommer
inte bolaget att uppnå under perioden. Att under perioden där bolaget är inne i
en period med mycket investeringar uppnå soliditetsmålet på egenhand ser
kommunledningsförvaltningen som svårt. Här behöver ägaren ta ställning till
detta och vidta en åtgärd. Detta skulle kunna vara att:
1. skjuta till ett aktieägartillskott till bolaget (krävs en juridisk
genomgång att detta sker i enlighet med lagen)
2. godkänna en lägre soliditet under perioden
3. ställa kravet på bolaget att minska investeringsbehovet och ändra
den långsiktiga planen
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s syn på vikten av dialog mellan
ägaren och bolaget. Kommunledningsförvaltningen anser att dialogen bör
intensifieras under denna period då bolaget ska genomföra ett antal större
investeringar.
4. Värdeförändringar är en viktig del av totalavkastningen för
fastighetsbolag men ingår inte i avkastningskravet eller i
avkastningsberäkningen.
Vi har noterat att antaganden för nyproduktion ger en inledande
direktavkastning om cirka 3 % (hyra 1 500 kr/m², drift och underhåll
300 kr/m² och projektkostnad 39 800 kr/m²) vilket är väsentligt lägre än
såväl ägarens avkastningskrav som vad som får anses normalt på
lokala marknaden.
Då bolaget i modellen jämställer investeringsbelopp med
marknadsvärde är det särskilt viktigt att bedöma framtida
nedskrivningskrivningsprövningar.
Redan en måttlig nedskrivning kan bli kännbar för bolaget då det egna
kapitalet är mycket lågt i förhållande till planerad projektvolym.
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Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget ser
över om nedskrivning behöver genomföras i samband med varje projekt och i
samband med bolagets årsbokslut.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Utredningens slutsatser
På grund av bolagets omfattande planer rekommenderar
kommunledningsförvaltningen att projekten beslutas och genomförs etappvis.
Det är viktigt att beakta att den långsiktiga plan som bolaget har beslutat om
inte bör ses som en färdig plan där allt måste genomföras. Beroende på hur
omvärlden förändras och hur väl projekten genomförs bör ett nytt
ställningstagande genomföras inför varje nytt projekt inom bolaget. En tydlig
dialog mellan bolaget och ägaren måste finnas där ägaren är tydlig med vilka
förväntningarna och krav på bolaget.
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att:
1. Initiera ett ärende under 2021 där kommunstyrelsen, i dialog med
bolaget, får i uppdrag att se över avkastningskravet
2. Intensifiera dialogen mellan ägaren och bolaget under perioden då ett
flertal större investeringsprojekt ska genomföras. I dialogen måste
också soliditetsmålet diskuteras och hanteras.
3. Besluten gällande vilka projekt som ska genomföras sker etappvis.
Kommunfullmäktige ska ta ställning till alla investeringsprojekt som
överskrider 200 prisbasbelopp.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna
Sändlista
TEAB
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/400

§ 71 Reviderad tidsplan strategisk plan och budget 2022-2024
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera tidsplanen, så att beslut om strategisk plan och
budget 2022-2024, fattas i kommunfullmäktige 2021-09-27.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Anna-Karin Skatt (S) väcker frågan att revidera tidplanen för
strategisk plan och budget 2022-2024.
Förslag till beslut
- Ordförande Runo Johansson (L) föreslår arbetsutskottet besluta
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
revidera tidsplanen, så att beslut om strategisk plan och budget 20222024, fattas i kommunfullmäktige 2021-09-27.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/192

§ 65 Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
uppföljningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar årligen fram en sammanställning för att
underlätta för kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs. Förvaltningen ser att detta är ett led i kommunstyrelsens
uppföljningsfunktion.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år
2021. Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt,
motioner eller medborgarförslag eftersom dessa redovisas separat.
Datum:
2018-11-07

Ärendenr:
2016/228

Ärende:
Återföring av
utvecklingsmedel
projekt Samkraft

2018-11-28

2018/384

Försäljning av
fastighet Drott 10
(Samrealskolan)
samt ändring av
detaljplan.

2019-04-03

2018/399

Utreda
förutsättningar inför
ett eventuellt förvärv
av fastighet
Marbotorp 7:1

2020-06-10

2019/454

Kameraövervakning

Ordförandes sign

Justerandes sign

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att skjuta upp återbetalning
tills projektet är slutfört.
Beslut gällande
återbetalning tas i
samband med
slutrapportering till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att inleda förfarandet att
sälja fastighet Drott 10
(Samrealskolan) samt att
uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att
omgående starta
detaljplanearbete för
ändring till bostadsändamål
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnde
n att ta fram ett
beslutsunderlag för köp av
fastigheten Marbotorp 7:1,
innehållande uppgifter om
markförhållanden efter
provtagning.

Uppföljning:
Projektet pågår fortfarande.

Kommunstyrelsen beslutar

Beslut enligt plan i SBN

Justerandes sign

Beslut förväntas i
samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-20 och i
kommunstyrelsen 2021-0609.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/307

att, på grund av att
Tidaholmsförslagets
intention är en angelägen
fråga för Tidaholms
kommuninvånare, initiera
ett nytt ärende angående
kameraövervakning av
offentliga ytor i Tidaholms
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att riktlinjen ska utvärderas
efter ett år.

2020-09-02

2020/197

Riktlinje E-förslag

2020-11-04

2020/275

Yttrande till
kommunrevisionen
angående
rekommendationer
angående
kommunrevisionens
granskning
delegationshantering

Kommunstyrelsen beslutar
att anta förvaltningens
förslag till yttrande som sitt
och skicka det till
revisorerna.

2020-11-04

2020/287

Handlingsplan
utifrån
arbetsmiljöverkets
anmärkningar

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad
handlingsplan för att
åtgärda de brister som
Arbetsmiljöverket anmärkt
på i sin inspektion.
Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att
återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnde
n för ytterligare utredning
samt jämförelse av kostnad
av investeringarna om
överlåtelsen inte sker.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta och genomföra fyra
klimatlöften under 2021:
 Kommunen ställer krav i
upphandlingen för
transportdelen i nya avtal.
 Kommunen analyserar
inköpens klimatpåverkan
och ställer krav i
prioriterade upphandlingar.
 Kommunen gör
investeringar för

2020-11-11

2020-11-25

Ordförandes sign

2021/192

2020/250

Ändrat
ansvarsförhållande
för gatubelysning

Kommunens
klimatlöften - Klimat
2030

Justerandes sign

Justerandes sig

2021-05-20.

Ärendet bereds av
kommunledningsförvaltning
en, och förväntas redovisas
efter ett år enligt uppdraget.
Ärendet bereds av
kommunledningsförvaltning
en. Revisorerna
rekommendationerna
kommer att ta in i översynen
av delegationsordningarna
som kommer ske efter att
de nya reglementena är
antagna av
kommunfullmäktige.
Följs upp av
personalutskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden
har svarat på återremissen.
Ärendet bereds för
närvarande av
kommunledningsförvaltning
en.
Ärendet bereds.

Utdragsbestyrkande

3/4
116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-01-13

2020/416
2020/352

Kommunfullmäktiges
ställningstagande till
investeringsprojekt
Björnen, utökad
borgensram

2021-01-13

2020/267

Delegering av
arbetsmiljöansvar

2021-03-03

2021/69

Näringslivsfrågor
och budget

2021-03-03

Revidering av
arbetsordning och
reglementen
Uppföljning
månadsrapporter
Tidaholms kommun
för januari - februari
2021
och även
helårsprognos

2021-04-07
2021-05-05

2021/118
2021/63

2021-04-21

2021/155

Översyn
soliditetsmålen i
ägardirektiven

2021-05-05

2020/328

Förfrågan om

Ordförandes sign

Justerandes sign

energieffektiviseringar.
 Kommunen har ett
arbetssätt för en årlig
utsläppsminskning, i form
av en koldioxidbudget.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens
arbetsutskott för
komplettering av
information och underlag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
kommunledningsförvaltning
en att utreda formerna för
delegering av
arbetsmiljöansvar för
personal inom annan
nämnds
verksamhetsområde, 4.1
Kommunstyrelsen beslutar
att de tre
punkterna/slutsatserna i
Rapporten om näringslivet
lyfts in i Budget 2022 och
att de icke ekonomiska
uppgifterna utförs i
vardagsarbetet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera i åtta
ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnde
n att uppdatera och
komplettera nämndens
anpassningsåtgärder
avseende 2021
Arbetsutskottet beslutar att
ge
kommunledningsförvaltning
en i uppdrag att ta fram ett
underlag för förslag till kortoch långsiktiga
soliditetsmål i
ägardirektiven.
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sig

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en.

Beslut förväntas i
kommunstyrelsen den 9
juni.

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en.
Ny rapport för beslut i SBN
2021-05-20

Ärendet bereds för
närvarande av
kommunledningsförvaltning
en.

Beslut om tilldelning i SBN

Utdragsbestyrkande
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

förvärv av
Innerstaden 2:16
och del av
Innerstaden 2:1

att överlämna frågan om
direktanvisning till
samhällsbyggnadsnämnde
n

2021-05-20.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
uppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunstyrelsen”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-0515.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-15
Ärendenummer
2021/192

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunstyrelsen till och med maj år 2021
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar årligen fram en sammanställning för att
underlätta för kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs. Förvaltningen ser att detta är ett led i kommunstyrelsens
uppföljningsfunktion.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år
2021. Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt,
motioner eller medborgarförslag eftersom dessa redovisas separat.
Datum:
2018-11-07

Ärendenr:
2016/228

Ärende:
Återföring av
utvecklingsmedel
projekt Samkraft

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att skjuta upp återbetalning
tills projektet är slutfört.
Beslut gällande
återbetalning tas i
samband med
slutrapportering till
kommunstyrelsen.

Uppföljning:
Projektet pågår hela år
2020.

2018-11-28

2018/384

Försäljning av
fastighet Drott 10
(Samrealskolan)
samt ändring av
detaljplan.

Beslut förväntas i
samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-20 och i
kommunstyrelsen 2021-0609.

2019-04-03

2018/399

Utreda
förutsättningar inför
ett eventuellt förvärv
av fastighet
Marbotorp 7:1

Kommunstyrelsen beslutar
att inleda förfarandet att
sälja fastighet Drott 10
(Samrealskolan) samt att
uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att
omgående starta
detaljplanearbete för
ändring till bostadsändamål
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnde
n att ta fram ett
beslutsunderlag för köp av
fastigheten Marbotorp 7:1,
innehållande uppgifter om
markförhållanden efter
provtagning.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

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

2/4
119

2020-06-10

2019/454
2020/307

Kameraövervakning

2020-09-02

2020/197

Riktlinje E-förslag

2020-11-04

2020/275

Yttrande till
kommunrevisionen
angående
rekommendationer
angående
kommunrevisionens
granskning
delegationshantering

Kommunstyrelsen beslutar
att anta förvaltningens
förslag till yttrande som sitt
och skicka det till
revisorerna.

2020-11-04

2020/287

Handlingsplan
utifrån
arbetsmiljöverkets
anmärkningar

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad
handlingsplan för att
åtgärda de brister som
Arbetsmiljöverket anmärkt
på i sin inspektion.
Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att
återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnde
n för ytterligare utredning
samt jämförelse av kostnad
av investeringarna om
överlåtelsen inte sker.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta och genomföra fyra
klimatlöften under 2021:
 Kommunen ställer krav i
upphandlingen för
transportdelen i nya avtal.
 Kommunen analyserar
inköpens klimatpåverkan
och ställer krav i
prioriterade upphandlingar.
 Kommunen gör
investeringar för

2020-11-11

2020-11-25

2020/317

2020/250

Ändrat
ansvarsförhållande
för gatubelysning

Kommunens
klimatlöften - Klimat
2030

Kommunstyrelsen beslutar
att, på grund av att
Tidaholmsförslagets
intention är en angelägen
fråga för Tidaholms
kommuninvånare, initiera
ett nytt ärende angående
kameraövervakning av
offentliga ytor i Tidaholms
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att riktlinjen ska utvärderas
efter ett år.

Beslut enligt plan i SBN
2021-05-20.

Ärendet bereds av
kommunledningsförvaltning
en, och förväntas redovisas
efter ett år enligt uppdraget.
Ärendet bereds av
kommunledningsförvaltning
en. Revisorerna
rekommendationerna
kommer att ta in i översynen
av delegationsordningarna
som kommer ske efter att
de nya reglementena är
antagna av
kommunfullmäktige.
Följs upp av
personalutskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden
har svarat på återremissen.
Ärendet bereds för
närvarande av
kommunledningsförvaltning
en.
Ärendet bereds.
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2021-01-13

2020/416
2020/352

Kommunfullmäktiges
ställningstagande till
investeringsprojekt
Björnen, utökad
borgensram

2021-01-13

2020/267

Delegering av
arbetsmiljöansvar

2021-03-03

2021/69

Näringslivsfrågor
och budget

2021-03-03

Revidering av
arbetsordning och
reglementen
Uppföljning
månadsrapporter
Tidaholms kommun
för januari - februari
2021
och även
helårsprognos

2021-04-07
2021-05-05

2021/118
2021/63

2021-04-21

2021/155

Översyn
soliditetsmålen i
ägardirektiven

2021-05-05

2020/328

Förfrågan om
förvärv av
Innerstaden 2:16
och del av
Innerstaden 2:1

energieffektiviseringar.
 Kommunen har ett
arbetssätt för en årlig
utsläppsminskning, i form
av en koldioxidbudget.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens
arbetsutskott för
komplettering av
information och underlag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
kommunledningsförvaltning
en att utreda formerna för
delegering av
arbetsmiljöansvar för
personal inom annan
nämnds
verksamhetsområde, 4.1
Kommunstyrelsen beslutar
att de tre
punkterna/slutsatserna i
Rapporten om näringslivet
lyfts in i Budget 2022 och
att de icke ekonomiska
uppgifterna utförs i
vardagsarbetet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera i åtta
ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnde
n att uppdatera och
komplettera nämndens
anpassningsåtgärder
avseende 2021
Arbetsutskottet beslutar att
ge
kommunledningsförvaltning
en i uppdrag att ta fram ett
underlag för förslag till kortoch långsiktiga
soliditetsmål i
ägardirektiven.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna frågan om
direktanvisning till
samhällsbyggnadsnämnde
n

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en.

Beslut förväntas i
kommunstyrelsen den 9
juni.

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en.
Ny rapport för beslut i SBN
2021-05-20

Ärendet bereds för
närvarande av
kommunledningsförvaltning
en.

Beslut om tilldelning i SBN
2021-05-20.
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Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.
Sändlista
Nämnder med uppdrag enligt redovisningen.
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/192

§ 66 Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs.
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år
2021.
Datum:
2016-10-31

Ärendenr:
2018/292

Ärende:
Handlingsplan utifrån
klimatavtal

2017-09-25

2019/191

Lekplats o sittplatser
framför biblioteket

2017-12-18

2017/297

Markförvärv
Acklingakorset och
Suntaksrondellen

2018-01-29

2017/322
2020/204

Ny taxa för
renhållning/avfallstaxa

Ordförandes sign

Justerandes sign

Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att ta
fram en handlingsplan
Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att
verkställa och
finansiera
medborgarförslag om
att anlägga lekplats och
sittplatser framför
biblioteket
Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att inleda
förhandlingar för inköp
av lämpliga
exploateringsytor för
industrifastigheter.
Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att i samband
med budgetprocess för
2019 ta fram förslag till
taxa i enlighet med
kommunstyrelsens
uppdrag i beslut KS

Justerandes sign

Uppföljning:
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet bereds av kulturoch fritidsnämnden.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att
föreslå kommunfullmäktige
anta ny taxa på sitt
sammanträde 2020-04-23.
Kommunstyrelsen
arbetsutskott beslut 202005-27 samt 2020-08-19 att

Utdragsbestyrkande
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§152/2017 (2017/216)

2019-03-25

2020-01-27

2018/278

2019/435

2020-06-22

2020-12-21

Ordförandes sign

2020/158

Revidering av
vindbruksplan

Motion om att
kommunfullmäktiges
arbetsordning
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare samt att
reglementen som
reglerar
kommunstyrelse,
nämnder och utskott
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare enligt
intentionen i motionen.
Tillägg av ärende om
detaljplan Ekedalen
enligt KF 22 juni 2020,
från 2012!
Beslut om Strategisk
plan och budget 20212023

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motion om att revidera
kommunens
vindbruksplan.
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen.

återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnde
n.
Kommunstyrelsen
arbetsutskott beslutar
2020-12-16 att
återremittera
avfallsföreskrifterna till
samhällsbyggnadsnämnde
n.
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Uppdraget har genomförts
i de förslag till ny
arbetsordning och nya
reglementen som tagits
fram av
kommunledningsförvaltnin
gen.
Bereds av
kommunstyrelsen.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Bereds för närvarande
uppdrar till barn- och
inom barn- och
utbildningsnämnden att utbildningsnämnden.
i samråd med berörda
nämnder
förutsättningslöst
utreda ytterskolornas
roll inom
skolorganisationen i
dialog med
medborgare i
Tidaholms kommun
och att detta sker under

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-12-21

2020/158

Beslut om Strategisk
plan och budget 20212023

2021-01-25

2020/415

2021-01-25

2018/223

Riskbedömning av
bostadsbolaget för att
ge kommunfullmäktige
faktaunderlag om
bolagets stabilitet för
kommande
borgensbeslut
Demensavdelning

2021-04-12

2021-01-25
2021-04-26

kommande
treårsperiod.
Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att i
samråd med övriga
nämnder se över
alternativa driftsformer
för ishallen i Tidaholms
kommun.

Bereds för närvarande
inom kultur- och
fritidsnämnden.

Beräknas komma till
kommunstyrelsen för
beslut 2021-06-09.

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att
tillskapa en
demensavdelning
2019/225 Kommunal
Kommunfullmäktige
koldioxidbudget
beslutar att bifalla
motionen om upprätta
en kommunal
koldioxidbudget
2020/294 Folkomröstning för
Kommunfullmäktige
2021/120 Lindängens bevarande beslutar att
återremittera ärendet
till valnämnden för att
få två områden
tydligare belysta inför
folkomröstningen.
Komplettera med eventuella uppdrag från KF 31 maj

Bereds för närvarande av
social- och
omvårdnadsnämnden.
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden.
Beräknas komma till
kommunstyrelsen för
beslut 2021-06-09.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunfullmäktige”, sekreterare Karin Hammerby, 202105-16.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-16
Ärendenummer
2021/192

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunfullmäktige till och med maj år 2021
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs.
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år
2021. (Sammanställningen uppdateras till kommunstyrelsen den 9 juni.)
Datum:
2016-10-31

Ärendenr:
2018/292

Ärende:
Handlingsplan utifrån
klimatavtal

2017-09-25

2019/191

Lekplats o sittplatser
framför biblioteket

2017-12-18

2017/297

Markförväv
Acklingakorset och
Suntaksrondellen

Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att ta
fram en handlingsplan
Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att
verkställa och
finansiera
medborgarförslag om
att anlägga lekplats och
sittplatser framför
biblioteket
Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att inleda
förhandlingar för inköp
av lämpliga
exploateringsytor för
industrifastigheter.

Uppföljning:
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet bereds av kulturoch fritidsnämnden.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

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

2/4
126

2018-01-29

2017/322
2020/204

Ny taxa för
renhållning/avfallstaxa

Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att i samband
med budgetprocess för
2019 ta fram förslag till
taxa i enlighet med
kommunstyrelsens
uppdrag i beslut KS
§152/2017 (2017/216)

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att
föreslå kommunfullmäktige
anta ny taxa på sitt
sammanträde 2020-04-23.
Kommunstyrelsen
arbetsutskott beslut 202005-27 samt 2020-08-19 att
återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnde
n.
Kommunstyrelsen
arbetsutskott beslutar
2020-12-16 att
återremittera
avfallsföreskrifterna till
samhällsbyggnadsnämnde
n.

2019-03-25

2020-01-27

2020-06-22

2018/278

2019/435

Revidering av
vindbruksplan

Motion om att
kommunfullmäktiges
arbetsordning
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare samt att
reglementen som
reglerar
kommunstyrelse,
nämnder och utskott
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare enligt
intentionen i motionen.

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motion om att revidera
kommunens
vindbruksplan.
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen.

Tillägg av ärende om
detaljplan Ekedalen enl
KF 22 juni 20, från
2012!

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Uppdraget har genomförts
i de förslag till ny
arbetsordning och nya
reglementen som tagits
fram av
kommunledningsförvaltnin
gen.
Bereds av
kommunstyrelsen.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
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2020-12-21

2020/158

Beslut om Strategisk
plan och budget 20212023

2020-12-21

2020/158

Beslut om Strategisk
plan och budget 20212023

2021-01-25

2020/415

2021-01-25

2018/223

Riskbedömning av
bostadsbolaget för att
ge kommunfullmäktige
faktaunderlag om
bolagets stabilitet för
kommande
borgensbeslut
Demensavdelning

2021-04-12

2021-01-25
2021-04-26

Kommunfullmäktige
uppdrar till barn- och
utbildningsnämnden att
i samråd med berörda
nämnder
förutsättningslöst
utreda ytterskolornas
roll inom
skolorganisationen i
dialog med
medborgare i
Tidaholms kommun
och att detta sker under
kommande
treårsperiod.
Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att i
samråd med övriga
nämnder se över
alternativa driftsformer
för ishallen i Tidaholms
kommun.

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att
tillskapa en
demensavdelning
2019/225 Kommunal
Kommunfullmäktige
koldioxidbudget
beslutar att bifalla
motionen om upprätta
en kommunal
koldioxidbudget
2020/294 Folkomröstning för
Kommunfullmäktige
2021/120 Lindängens bevarande beslutar att
återremittera ärendet
till valnämnden för att
få två områden
tydligare belysta inför
folkomröstningen.
Komplettera med eventuella uppdrag från KF 31 maj

Bereds för närvarande
inom barn- och
utbildningsnämnden.

Bereds för närvarande
inom kultur- och
fritidsnämnden.

Beräknas komma till
kommunstyrelsen för
beslut 2021-06-09.

Bereds för närvarande av
social- och
omvårdnadsnämnden.
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden.
Beräknas komma till
kommunstyrelsen för
beslut 2021-06-09.

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
uppföljningen till handlingarna.
Sändlista
Nämnder med uppdrag enligt redovisningen.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/111

§ 67 Beslut om Stråk- och handelsetableringsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat
förslag till stråk- och handelsetableringsplan.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen besluta att anta ett upprättat förslag till stråk- och
handelsetableringsplan.
Stråk- och handelsetableringsplanen har tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tidigare näringslivsenheten
(som då var organiserad inom kommunledningsförvaltningen).
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare, 2021-02-25, antagit stråk- och
handelsetableringsplanen, detta då den främst bedömdes beröra
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Det är dock kommunstyrelsen
som, enligt reglementet, ansvarar för ”åtgärder för att utveckla näringsliv och
sysselsättning i kommunen, inklusive ett gott företagsklimat” och därför bör
kommunstyrelsen besluta anta planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunens
näringslivsenhet tagit fram en stråk- och handelsetableringsplan för Tidaholm
centralort. Som hjälp för att ta fram planen har arbetsgruppen även anlitat
konsultfirman Tyréns AB. Planen togs fram med utgångspunkt i tidigare arbete
kring visuell vision för centralortens stadskärna, vilket arbetades igenom under
ett workshop-tillfälle 2019-10-11 med 20-tal deltagare. Resultatet av detta
arbete har sammanställts i den föreslagna stråk- och
handelsetableringsplanen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat
förslag till stråk- och handelsetableringsplan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, kanslichef Anna Eklund, 2021-05-12.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 60 ”Beslut om antagande av
stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, 2021-03-30.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21 ”Beslut om antagande av
stråk- och handelsetableringsplan” 2021-02-25.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, samhällsbyggnadschef, 2020-12-23.
 Rapport ”Stråk- och handelsetableringsplan”, Tyréns AB, 2020-01-20
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-12
Ärendenummer
2021/111

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen besluta att anta ett upprättat förslag till stråk- och
handelsetableringsplan.
Stråk- och handelsetableringsplanen har tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tidigare näringslivsenheten
(som då var organiserad inom kommunledningsförvaltningen).
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare, 2021-02-25, antagit stråk- och
handelsetableringsplanen, detta då den främst bedömdes beröra
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Det är dock kommunstyrelsen
som, enligt reglementet, ansvarar för ”åtgärder för att utveckla näringsliv och
sysselsättning i kommunen, inklusive ett gott företagsklimat” och därför bör
kommunstyrelsen besluta anta planen.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 60 ”Beslut om antagande av
stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, 2021-03-30.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21 ”Beslut om antagande av
stråk- och handelsetableringsplan” 2021-02-25.
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, samhällsbyggnadschef, 2020-12-23.
 Rapport ”Stråk- och handelsetableringsplan”, Tyréns AB, 2020-01-20,
Utredning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunens
näringslivsenhet tagit fram en stråk- och handelsetableringsplan för Tidaholm
centralort. Som hjälp för att ta fram planen har arbetsgruppen även anlitat
konsultfirman Tyréns AB.
Planen togs fram med utgångspunkt i tidigare arbete kring visuell vision för
centralortens stadskärna, vilket arbetades igenom under ett workshop-tillfälle
2019-10-11 med 20-tal deltagare. Resultatet av detta arbete har
sammanställts i den föreslagna stråk- och handelsetableringsplanen.

Kommunstyrelsen
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Barnrättsbedömning
En barnrättsbedömning finns i tjänsteskrivelsen som ligger som grund för
samhällsbyggnadsnämndens beslut. Där framgår ” I andemeningen att skapa
en plan för bl.a trafik och centrala miljöer finns flera barnperspektiv. Att få till
säkra stråk för gång och cykel gynnar specifikt barn. Att skapa miljöer i
centrum som är bra mötesplatser kommer också barn till nytta.”
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till stråk- och
handelsetableringsplan.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen
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2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/823

§ 60 Beslut om antagande av stråk- och handelsetableringsplan
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o upphäva nämndens beslut § 21/2021,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till
stråk- och handelsetableringsplan.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndssammanträdet 2021-02-25
att anta en stråk- och handelsetableringsplan.
Planen var ursprungligen framtagen av tidigare Näringslivsenheten som
arbetade under kommunstyrelsen. Vidare finansierades planen av medel som
kommunstyrelsen avsatt. Nämnden bedömer därför att planen behöver antas i
kommunstyrelsen, som är den formella beställaren av planen.
Av den anledningen upphäver nämnden sitt tidigare beslut om antagande i
samhällsbyggnadsnämnden, och föreslår istället kommunstyrelsen besluta att
anta samma plan.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o upphäva nämndens beslut § 21/2021,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till
stråk- och handelsetableringsplan.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 35/2021 ”Beslut
om antagande av stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2021-03-30.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21/2021 ”Beslut om antagande
av stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-02-25.
 Stråk och handelsetableringsplan, 2020-01-20.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-30
Ärendenummer
2020/823

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Beslut om antagande av stråk- och handelsetableringsplan
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndssammanträdet 2021-02-25
att anta en stråk- och handelsetableringsplan.
Planen var ursprungligen framtagen av tidigare Näringslivsenheten som
arbetade under kommunstyrelsen. Vidare finansierades planen av medel som
kommunstyrelsen avsatt. Förvaltningen och kommunledningen bedömer
därför att planen behöver antas i kommunstyrelsen, som är den formella
beställaren av planen, istället för samhällsbyggnadsnämnden.
Av den anledningen föreslås att nämnden upphäver tidigare beslut om
antagande i samhällsbyggnadsnämnden, och att nämnden istället föreslår
kommunstyrelsen besluta att anta samma plan.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21/2021 ”Beslut om antagande
av stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-02-25.
 Stråk och handelsetableringsplan, 2020-01-20.
Barnrättsbedömning
I andemeningen att skapa en plan för bl.a trafik och centrala miljöer finns flera
barnperspektiv. Att få till säkra stråk för gång och cykel gynnar specifikt barn.
Att skapa miljöer i centrum som är bra mötesplatser kommer också barn till
nytta.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o upphäva nämndens beslut § 21/2021,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till
stråk- och handelsetableringsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden
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2021-02-25

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/823

§ 21 Beslut om antagande av stråk- och handelsetableringsplan
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till
stråk- och handelsetableringsplan.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med kommunens näringslivsenhet tagit fram en
stråk- och handelsetableringsplan för Tidaholm centralort. Som hjälp för att ta
fram planen har arbetsgruppen även anlitat konsultfirman Tyréns AB.
Planen togs fram med utgångspunkt i tidigare arbete kring visuell vision för
centralortens stadskärna, vilket arbetades igenom under ett workshop-tillfälle
2019-10-11 med 20-tal deltagare. Resultatet av detta arbete har
sammanställts i den föreslagna stråk- och handelsetableringsplanen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
upprättat förslag till stråk- och handelsetableringsplan.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 9/2021 ”Beslut
om antagande av stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-02-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2020-12-23.
 Stråk- och handelsetableringsplan, 2020-01-20.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-12-23
Ärendenummer
2020/823

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Beslut om antagande av stråk- och handelsetableringsplan
Ärendet
Förvaltningen har tillsammans med kommunens näringslivsenhet tagit fram en
stråk- och handelsetableringsplan för Tidaholm centralort. Som hjälp för att ta
fram planen har arbetsgruppen även anlitat konsultfirman Tyréns AB.
Planen togs fram med utgångspunkt i tidigare arbete kring visuell vision för
centralortens stadskärna, vilket arbetades igenom under ett workshop-tillfälle
2019-10-11 med 20-tal deltagare. Resultatet av detta arbete har
sammanställts i den föreslagna stråk- och handelsetableringsplanen.
Ambitionen var att föredra planen för kommunstyrelsen. Nu föreslås istället att
planen antas av samhällsbyggnadsnämnden då det mesta av innehållet är i
nämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
 Stråk- och handelsetableringsplan, 2020-01-20.
Barnrättsbedömning
I andemeningen att skapa en plan för bl.a trafik och centrala miljöer finns flera
barnperspektiv. Att få till säkra stråk för gång och cykel gynnar specifikt barn.
Att skapa miljöer i centrum som är bra mötesplatser kommer också barn till
nytta.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till
stråk- och handelsetableringsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Arbetsgrupp
Beställare:
Johan Elgh, Ida Elf & Malin Lundberg, Tidaholms
kommun
Konsult:
Elouise Le Veau & Tomas Kruth, Tyréns AB
Hösten 2019

Framtidens stråk &
handelsetableringar
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Denna rapport om framtidens stråk och handelsetableringar i Tidaholm ska
ses som en förlängning av det tidigare arbetet med den visuella visionen för
Tidaholms stadskärna. Vi använde denna vision som utgångspunkt när vi lät
ett antal av stadens aktörer och kommunens tjänstepersoner fundera kring
genomförandet av visionen i den fysiska miljön. En workshop genomfördes
därför den 11 oktober 2019 där ett 20-tal personer arbetade fram de idéer
och framtidsspaningar som du nu läser.
Syftet med detta arbete är att tydliggöra en gemensam plan kring framtidens
handelsetableringar samt tillgänglighet och stråk för alla trafikslag, gående,
cyklande och bilåkande.
Detta är avgörande för att utveckla det attraktiva Tidaholm, med utgångspunkt i den aktörsgemensamma visionen och platsvarumärket.
Här följer alltså en visionär beskrivning av Tidaholms framtida utbud,
handelsetableringar och stråk.
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Strategiska möjligheter
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En möjlighet är att arbeta för fler cykelstråk
som sträcker sig förbi Ringleden och
sammanbinder ytterområden med
centrum.
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I det tidigare visionsarbetet finns ett
stråk utmed Tidan angivet som en
utvecklingsmöjlighet. Det kan möjliggöras
genom ett gångstråk utmed Tidan, vilket är
inritat på kartan.
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Det ska vara tydligt i den fysiska miljön
vilka trafikslag som vägen är tänkt för,
gående, cykel eller biltrafik. Den upplevda
tillgängligheten är många gånger lika viktig
som den fysiska.
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Brahegatan
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Norra Kungsvägen

Tegnergatan

Nya Torget

Kämpegatan
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De innersta delarna av centrum bör vara
prioriterade för gående och cyklister.

•

Den ljusgula (färg utifrån kartans design)
zonen ska bilar tillåtas men med lägre
hastighet och på de gåendes villkor.

•

En ny parkering öster om centrum skulle
avlasta så att en minskning av biltrafiken i
de innersta delarna möjliggörs.

•

Gång- och cykelstråken som förbinder
centrum med Vulcanön samt stråken längs
Tidan utvecklas enligt visionsbilderna.

•

Entréerna till centrum tydliggörs med
portaler som välkomnar och visar att
man är i Tidaholms centrum. Portalernas
utseende följer platsvarumärket. Entréerna
till staden och centrum markeras här med
pilar.
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Portal/entré

Strategiska möjligheter
•

En bärande del i upplevelsen av Tidaholm är
Tidan. Stråken utmed detta vattendrag bör
inte bara förstärkas och tydliggöras utan
även förses med upplevelser såsom konst
och utsmyckning.

•

Handel med bil samt handel med bil och
släp bör koncentreras utanför Ringleden.
Denna handel kan samsas med mindre
företag i andra branscher.

•

Shopping och sällanköpshandel finns idag
och i framtiden i centrum.

•

Den utrymmeskrävande dagligvaruhandeln
kan fortsättningsvis lokaliseras i
centrumnära lägen, men också i
centrum om lokaler finns. Småskaliga
dagligvaruverksamheter såsom bagerier
och delikatessbutiker bör lokaliseras i det
innersta av stadens centrum.

taurant/café

Handel
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Service

Etableringar
i Tidaholm

R es

Kultur

Handel

Restaurang/café

Service

Kultur

Handel
Handel, service, kultur,
restaurang/café
Kultur och rekreation
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taurant/café
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Nya Torget

Service

Tegnergatan

Handel

Norra Kungsvägen

Brahegatan

Kämpegatan

Kultur

Strategiska möjligheter
•

För att binda ihop centrum bör Nya torget
ses som ett potentiellt utvecklingsområde
för service och kontor.

•

Shopping och sällanköpshandeln är i
huvudsak lokaliserad på Torggatan där
de flesta butiker finns. Handel finns också
runt Gamla Torget och utmed Västra
Drottningvägen. Här ska man också kunna
hitta bagerier, konditorier och kanske
delikatessbutiker.

•

Gamla Torget bör på sikt få en större
koncentration av caféer och restauranger.
Visionsbilderna säger att detta blir stadens
restaurangtorg, då det här finns alla fysiska
förutsättningar och karaktär.

•

Kultur- och upplevelseområdet Vulcanön
kan på sikt förstärkas med kafé och/eller
restauranger som förstärker upplevelsen av
kulturen.

•

Resecentrum utvecklas för att hänga ihop
med Gamla Torget. Det utvecklas med ett
serviceutbud.
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Handel & restaurang/café
Service & restaurang/café
Kultur & restaurang/café
Service

Rekommendationer
•

Målet med planen är att möjliggöra en tydligare positionering
av de olika områdenas karaktär förstärks. Detta genom att
utbudet över tid utvecklas och där igenom upplevs mer unikt.

•

De tänkta portalerna ska fylla två syften. Det ena är att
välkomna och tydliggöra stadens entréer. Det andra syftet
är att möjliggöra en upplevd länk mellan centrum och
Vulcanön/Turbinshusön. Idag hänger dessa områden
inte ihop, därför kan portaler vara en åtgärd för att binda
samman.

•

Tidaholm har tydliga kvaliteter som är viktiga att lyfta. Det är
i sammanhanget stadskaraktären, Tidan och kulturmiljöerna.
Alla dessa kvaliteter är kopplade till platsvarumärket och till
stadens visionsbilder och är därför viktiga att prioritera i all
strategisk planering.

•

En röd tråd genom diskussionerna, både under visionsarbetet
och arbetet med denna plan, har varit en önskan om att
öppna upp mot Tidan genom trevliga gångstråk. Därför är
denna åtgärd prioriterad även i denna plan.

•

Om det i den fysiska gatumiljön blir tydligt vilka trafikslag som
gatan är avsedd för, blir det lättare att första var man kan
gå och var man inte ska köra bil. Ju närmare in mot centrum
man kommer desto tydligare bör prioriteringen av gående
och cyklande vara.

•

Ringleden är en kvalitet i det tillgängliga Tidaholm. Men det
bör bli tydligare var man ska svänga av från leden och vart de
olika infarterna leder. Är det mot handel eller mot industrier?

•

Cykelleder bör sträcka sig ut mot ytterområdena så att
systemet av gång och cykelvägar upplevs mer som en helhet.

•

En del i framgången i det fortsatta arbetet ligger i hur denna
plan kommuniceras och används av de olika aktörerna.
Om den görs synlig på hemsidor, mm, så blir den dessutom
en viktig presentation av staden för tilltänkta etablerare.
Genom att göra spelplanen tydlig avseende etableringar så
blir det enklare att både hitta till Tidaholm och även till rätt
etableringsplats i Tidaholm.
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Sammanfattning
Denna rapport binder samman tidigare arbeten kring platsvarumärket,
visionsbilderna för centrum och arbetet med översiktsplanen. Här anges
hur Tidaholms handelsstråk och tillgänglighet strategiskt kan utvecklas
för att staden ska nå sina mål och ambitioner. Tidaholm är en bra bit på
väg, färdriktningen är tydlig, visionen och strategin bör nu göras mer
känd för att bli ett verktyg för stadens aktörer i utvecklingsarbetet.
Staden Tidaholm är unik på många sätt. Staden har, trots att den inte
är så stor, en tydlig stadskaraktär. Stadens historia och berättelser
är till viss del tydliga i de olika stadsdelarna. Visionsbilderna, som
presenterades i juni 2019, byggde på tidaholmarnas egna drömmar.
Visionsbilderna visade på utvecklingsmöjligheter och vad som finns att
göra. Det går att lyfta egenskaper och unika företeelser som gör staden
ännu mer levande och attraktiv. Vi hoppas nu att denna Stråk- och
handelsetableringsplan kan bidra till utvecklingen av utbudet i Tidaholm.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018/384

§ 58 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10 (Samrealskolan)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska
Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att inleda förfarandet att försälja
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) samt att uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10
för ändring till bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-05-20 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till
Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Försäljningen
av fastigheten annonserades genom mäklare. Ett antal bud på fastigheten
kom in genom annonseringen, där högsta budet var 1 500 000 kr.
Under kommunledningsförvaltningens handläggning har det dock framkommit
att det fanns ytterligare ett par bud på 1 500 000 kr. Samhällsbyggnadschefen har uppgett att av dessa är det endast Svenska Sköna Hem AB som är
ett bolag, med det uttalade syftet att bygga om fastigheten till lägenheter.
Svenska Sköna Hem AB är även den enda budgivaren som gjort ett antal
liknande renoveringar i Skaraborg, övriga budgivare hade inga sådana
referenser.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår även att Svenska Sköna Hem
AB uppfyller alla de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin
annonsering. Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till
Svenska Sköna Hem AB för 1 500 000 kr. Anbudsgivaren står för samtliga
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att
krävas för dennes användande av fastigheten.
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten
Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för
1 500 000 kr.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska
Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10,
Samrealskolan”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-25.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74/2021 ”Beslut om försäljning
av fastigheten Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-20.
 Fastighetskarta Drott 10.
 Tidaholm Drott 10 bud.
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2018 ”Beslut om försäljning av
fastighet Drott 10”, 2018-11-28.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-21
Ärendenummer
2018/384

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att inleda förfarandet att försälja
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) samt att uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10
för ändring till bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-05-20 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till
Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74/2021 ”Beslut om försäljning
av fastigheten Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-20.
 Fastighetskarta Drott 10
 Tidaholm Drott 10 bud
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2018 ”Beslut om försäljning av
fastighet Drott 10”, 2018-11-28.
Utredning
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Försäljningen
av fastigheten annonserades genom mäklare. Ett antal bud på fastigheten
kom in genom annonseringen, där högsta budet var 1 500 000 kr.
Under kommunledningsförvaltningens handläggning har det dock framkommit
att det fanns ytterligare ett par bud på 1 500 000 kr. Samhällsbyggnadschefen har uppgett att av dessa är det endast Svenska Sköna Hem AB som är
ett bolag, med det uttalade syftet att bygga om fastigheten till lägenheter.
Svenska Sköna Hem AB är även den enda budgivaren som gjort ett antal
liknande renoveringar i Skaraborg, övriga budgivare hade inga sådana
referenser.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår även att Svenska Sköna Hem
AB uppfyller alla de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin
annonsering. Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till
Svenska Sköna Hem AB för 1 500 000 kr. Anbudsgivaren står för samtliga
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att
krävas för dennes användande av fastigheten.
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för
1 500 000 kr.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB
(556948-7761) för 1 500 000 kr.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Svenska Sköna Hem AB

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

2021-05-20

Samhällsbyggnadsnämnd

2021/295

§ 74 Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, Samrealskolan
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB,
(556948-7761) för 1 500 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har genom mäklare annonserat om försäljning av
fastigheten Drott 10, där byggnaden känd som Samrealskolan är belägen,
detta då byggnaden inte längre används av kommunen för verksamheten
”Barnens Hus”. Fastigheten Drott 10 har en yta på ca. 1 920 m2. Bokfört värde
för fastigheten är 585 000 kr.
Ett antal bud på fastigheten har kommit in genom annonseringen, där högsta
bud efter avslutad budgivning är 1,5 MKR, lämnat av Svenska Sköna Hem
AB, 556948-7761. Utöver det ledande budet uppfyller anbudsgivaren alla de
bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin annonsering.
Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till Svenska Sköna Hem
AB, 556948-7761, för 1,5 MKR. Anbudsgivaren står för samtliga
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att
krävas för dennes användande av fastigheten.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10
(Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB, (556948-7761) för 1 500
000 kr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10,
Samrealskolan”, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2021-05-10.
 Karta över fastigheten Drott 10, 2021-05-20.
 Tidaholm Drott Bud, 2021-05-04.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-10
Ärendenummer
2021/295

Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Claesson
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, Samrealskolan
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom mäklare annonserat om
försäljning av fastigheten Drott 10, där byggnaden känd som Samrealskolan
är belägen, se upprättad fastighetskarta, detta då byggnaden inte längre
används av kommunen för verksamheten ”Barnens Hus”. Fastigheten Drott 10
har en yta på ca. 1 920 m2.
Beslutsunderlag
 Karta över fastigheten Drott 10, 2021-05-20
 Tidaholm Drott Bud, 2021-05-04.
Utredning
Ett antal bud på fastigheten har kommit in genom mäklarens annonsering, där
högsta bud efter avslutad budgivning är 1,5 MKR, lämnat av Svenska Sköna
Hem AB, 556948-7761. Utöver det ledande budet uppfyller anbudsgivaren alla
de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin annonsering.
Förvaltningen föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till Svenska Sköna
Hem AB, 556948-7761, för 1,5 MKR. Anbudsgivaren står för samtliga
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att
krävas för dennes användande av fastigheten.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, då fastigheten inte längre
nyttjas för verksamheten ”Barnens Hus”.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB,
(556948-7761) för 1 500 000 kr.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Tidaholms Kommun
Tidaholm Drott 10

Vi anmäler härmed intresse att förvärva kommunens fastighet Drott 10.
Avsikt
Skulle vi bli aktuella för ett förvärv så är vår avsikt att ändra användningen av fastigheten till
bostäder. Vi ser möjligheterna som mycket goda att nå ett tilltalande slutresultat med moderna
bostäder anpassade till fastighetens kulturvärden.
Bolaget
Svenska Sköna Hem AB som är baserat i Falköping är ett moderbolag till de bolag som äger och
förvaltar några av våra fastigheter. Utöver dessa äger Jens Ivarsson även några hyresfasigheter privat
i Falköping och Stenstorp. Vid ett eventuellt förvärv skulle ett nytt dotterbolag bildas för ändamålet.
Bakom bolagen står Jens Ivarsson (ekonom och fastighetsutvecklare) med familj och
samarbetspartners.
Bakgrund
Vi har nu mångårig erfarenhet från förvaltning av bostäder och ombyggnader från lokaler till
bostäder i främst Falköping. Som exempel finns erfarenheter från Falköping Tingshus ombyggnad till
bostäder, ett antal mindre projekt såsom vindsvåningar samt på senare år ombyggnad av
fastigheterna St Olof 16 med 5 nya lägenheter och Apotekaren 1 i Falköping med 12 nya lägenheter.
Den senare, färdigställd under 2020 har inriktningen seniorlägenheter och har fått medfinansiering
via Boverket. Även Apotekaren 1 bestod tidigare av lokaler och har gått igenom samma typ av
ombyggnad som skulle bli aktuellt för Norra Kungsvägen 29.
Genomförande
Arkitektsidan i projekten brukar vi hålla i själva då vi har god erfarenhet av att skapa bostäder i
befintliga utrymmen med hänsyn till Boverkets byggregler såsom tillgänglighet, brandskydd och
kulturvärden. Projektledning sker även den i egen regi med ett antal lokala underentreprenörer inom
olika specialområden.
Samarbete
Vi har gärna en dialog med säljaren om vilken inriktning bostäderna bör ha, seniorbostäder, vanliga
bostäder eller om det finns behov av någon form av specialenheter. Villkor för ett övertagande är en
ändrad stadsplan som tillåter bostäder och en dialog kring möjligheter till balkonger och ytterligare
något fönster som vi ser som avgörande för ett tilltalande slutresultat och en hållbar ekonomi.
Besök gärna seniorval.se och titta på apotekshörnan i Falköping som är vårt senast projekt.
Jens Ivarsson VD
Svenska Sköna Hem AB, mfl
070 210 10 05
Ivarsson.jens@telia.com
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2018-11-28

Kommunstyrelsen

DNr.

§ 223 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har (beslut § 120 /2018 ”Beslut om
projektering Barnens hus) föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att gå vidare med projektet att flytta verksamheten
Barnens Hus till Tidaholms museum samt att uppdra åt tekniska nämnden att
göra en projektering (i samråd med kultur och fritidsnämnden). Medel för
projektering ryms inom anslagen budget för flytt.
Med hänsyn till att kommunfullmäktige redan beslutat att fastigheter utan
verksamhet ska avyttras (se strategisk plan och budget s. 24) bör
kommunstyrelsen besluta att inleda förfarandet att försälja aktuell fastighet
Drott 10.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2018 ” Beslut om
försäljning av fastighet Drott 10”, 2018-10-14
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektering”, controller Louise Holmvik,
2018-10-20
 Tekniska nämnden beslut § 83/2018 ”Beslut angående förstudie
Barnens Hus”, 2018-06-20
 Kultur och Fritidsnämndens beslut § 62/2018 ”Investeringsprojekt
Barnens Hus), 2018-06-19
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Investering Barnens Hus” kultur- och
fritidschef Pema Malmgren 2018-06-04
 Strategisk plan och budget 2019-2021
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta inleda förfarandet att
försälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan, nuvarande lokal för
Barnens Hus) samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att
omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10 för ändring till
bostadsändamål.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inleda förfarandet att försälja fastigheten
Drott 10 (Samrealskolan, nuvarande lokal för Barnens Hus) samt att
uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omgående starta
detaljplanearbete avseende Drott 10 för ändring till bostadsändamål.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/171

§ 59 Beslut om revidering av Ordningsföreskrifter Torghandeln
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 (§ 64/2021) att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel har setts över i samband med att förslag
på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram.
Framförallt föreslår samhällsbyggnadsnämnden ändrade tider för försäljning.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller
ersättas. Den närmare motivering till ändringsförslagen finns i
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en redaktionell ändring i sista
meningen i § 4 där orden ”har intagit platsen” hade fallit bort i
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag, med ovan redaktionella
ändring.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2021 ”Beslut om revidering
av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel med
redaktionell ändring.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-03
Ärendenummer
2021/171

Kommunstyrelsen

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

Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 (§ 64/2021) att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2021 ”Beslut om revidering
av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel med
redaktionell ändring.
Utredning
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel har setts över i samband med att förslag
på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram.
Framförallt föreslår samhällsbyggnadsnämnden ändrade tider för försäljning.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller
ersättas. Den närmare motivering till ändringsförslagen finns i
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en redaktionell ändring i sista
meningen i § 4 där orden ” har intagit platsen” hade fallit bort i
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag, med ovan redaktionella
ändring.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat förslag, att
gälla från och med 2021-07-01.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd

2021/207

§ 64 Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat
förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i samband med framtagandet av förslag på reviderade
allmänna lokala ordningsföreskrifter även sett över lokala ordningsföreskrifter
för torghandel, och upprättat ett förslag med revideringar. Förslagets ändringar
framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där grön text innebär ett
tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort eller ersättas.
De större ändringar som föreslås består av ändringar vad gäller tider för
försäljning, där den föreslagna revideringar innebär att försäljningstiden får
påbörjas 30 minuter tidigare än idag, från kl. 07.00 till kl. 06.30, och förlängs
med 3 timmar från kl. 15.00 till kl. 18.00.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2021 ”Beslut
om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”,
2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel,
2021-04-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-01
Ärendenummer
2021/207

Samhällsbyggnadsnämnden

Robin Mogren Holmqvist
0502-60 60 92
robin.mogren-holmqvist@tidaholm.se

Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Ärendet
Förvaltningen har i samband med framtagandet av förslag på reviderade
allmänna lokala ordningsföreskrifter även sett över lokala ordningsföreskrifter
för torghandel, och upprättat ett förslag med revideringar. Förslagets ändringar
framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där grön text innebär ett
tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort eller ersättas.
Beslutsunderlag
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel,
2021-04-01.
Utredning
Ändringarna i förslaget, med motiveringar, är enligt följande:
Tekniska nämnden/kontoret föreslås ändras till samhällsbyggnadsnämnden i
3, 4, 5, 9, 10 §§ i och med sammanslagningen av tidigare tekniska nämnden
och miljö- och byggnadsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
4 § - Begreppet säljplats föreslås ändras till saluplats för att vara i linje med
resterande föreskrifter.
5 § - ändringar föreslås vad gäller tider för försäljning, där den föreslagna
revideringar innebär att försäljningstiden får påbörjas 30 minuter tidigare än
idag, från kl. 07.00 till kl. 06.30, och förlängs med 3 timmar från kl. 15.00 till kl.
18.00.
Denna utökning av försäljningstiden har tagits fram utifrån rekommendation av
ansvarig kommunal personal som arbetar på plats under torghandelsdagar,
och önskemål från såväl saluhandlare som besökare. Avsikten med
tidsändringarna är att fler besökare som arbetar under kontorstid på vardagar
ska ha möjlighet att besöka torghandeln antingen före eller efter normal
kontorstid på onsdagar när torghandel pågår, vilket är svårt i dagsläget med
nuvarande försäljningstider, särskilt vad gäller efter arbetstid.
6 § - hänvisning till lagen om tillfällig försäljning föreslås tas bort då lagen
ifråga har upphävts av lagstiftaren.
8 § - laghänvisningen föreslås uppdateras till nuvarande SFS-nummer.

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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9 § - senast tidpunkt för urlastning föreslås förlängas med en timma, utifrån
rekommendation från ansvarig personal.
I övrigt bedöms föreslagna ändringar vara av rent redaktionell karaktär, och
inte innebära några faktiska förändringar i innebörden av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat
förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Beslutade av kommunfullmäktige 1996-01-29. Tillägg i bestämmelserna under
§ 9, beslut i kommunfullmäktige 2013-01-28 att gälla från och med 2013-0201. Reviderad enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-30 på grund av ändring i § 9.
Reviderad enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-06-28, att gälla från och
med 2021-07-01.
Tidaholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen
(1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa
föreskrifter för salutorget i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att
upprätthålla den allmänna ordningen.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Gamla Torget

Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga
saluplatser, vilka bestäms av tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden.
En fast saluplats får användas högst ett år.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av tekniska
kontoret samhällsbyggnadsnämnden.

Fördelning av saluplatser
4§
Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen eller genom annan metod som tekniska kontoret samhällsbyggnadsnämnden finner lämplig.
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Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med
hänsyn till tillgången på platser.
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill
varandra.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har
intagit platsen har samhällsbyggnadsnämnden rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig säljplats saluplats.

Tider för försäljning
5§
Torghandel får ske på helgfria onsdagar och lördagar. Om helgdag infaller på
dag som är eljest torgdag får torghandel pågå närmast föregående vardag.
Försäljningen får börja tidigast kl 07.00 samt sluta senast kl 15.00 ifall nämnden inte medgivit undantag eller beslutat annat.
Försäljningen får börja tidigast klockan 06.30 samt sluta senast klockan 18.00
på onsdagar och klockan 16.00 på lördagar, ifall samhällsbyggnadsnämnden
inte medgivit undantag eller beslutar annat.
På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel
inte pågå efter klockan 13.00.
Försäljning av julgranar får, med tekniska kontorets tillstånd, under tiden 1/12
till och med 23/12 pågå kl 07.00 -19.00 samt på julafton kl 07.00-15.00.
Försäljning av julgranar får, med samhällsbyggnadsnämndens tillstånd, under
tiden från och med 1/12 till och med 23/12 pågå mellan klockan 07.00 och
klockan 19.00 samt på julafton mellan klockan 07.00 och 15.00.
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljnings-tidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda
skäl föreligger får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt
fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
6§
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig
försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt
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sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefon-nummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor
7§
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
8§
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller
i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) (2006:804)
och livsmedelsförordningen (1971:807) (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon
9§
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik
utmed eller mellan saluplatserna. Under försäljningstiden får inte försäljarnas
fordon framföras på försäljningsplatsen.
Tider för ur- och ilastning: Efter urlastning av varor ska fordon vara bortförda
från torget senast klockan 08.00 09.00. Ilastning av varor får ske tidigast klockan 13.30.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs samhälls-byggnadsnämndens tillstånd.

Renhållning m.m.
10 §
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att
föra bort och lägga det i en behållare för sopor eller på en annan plats som
tekniska kontoret samhällsbyggnadsnämnden anvisar.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
11 §
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
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Överträdelse av föreskrift
12 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §
2 och 3 st, 4 § 5 st första meningen, 5 § 1 – 6 st, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas
till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter kommunfullmäktiges beslut.
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-07-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/172

§ 60 Beslut om revidering av Lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat
förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 (§ 63/2021) beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Samhällsbyggnadsnämnden uppger följande i beslutet. Förslaget har tagits
fram i samverkan med den lokala polisenheten. Revideringarna syftar till att
aktualisera föreskrifterna utifrån dagens användande av offentlig plats, och de
ordningsstörande problem som kan uppstå. Förslaget avser även att genom
redaktionella ändringar få föreskrifternas olika regler att använda samma
begrepp och ordval, för att förenkla för den som läser och vill ta till sig
föreskrifternas innehåll, och minimera riskerna för feltolkning av reglernas
innebörd.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller
ersättas. Närmare motivering till ändringsförslagen framgår av
tjänsteskrivelsen som låg till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Nämnden beslutade dock att endast göra en redaktionell ändring av § 16,
vilket framgår av förslaget på reviderade lokala ordningsföreskrifter.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat
förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63/2021 ”Beslut om revidering
av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms
kommun.
 Bilaga 1- Förbudsområde, 2021-02-23.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/2
167

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-03
Ärendenummer
2021/172

Kommunstyrelsen

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

Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 (§ 63/2021) beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63/2021 ”Beslut om revidering
av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms
kommun.
 Bilaga 1- Förbudsområde, 2021-02-23.
Utredning
Samhällsbyggnadsnämnden uppger följande i beslutet. Förslaget har tagits
fram i samverkan med den lokala polisenheten. Revideringarna syftar till att
aktualisera föreskrifterna utifrån dagens användande av offentlig plats, och de
ordningsstörande problem som kan uppstå. Förslaget avser även att genom
redaktionella ändringar få föreskrifternas olika regler att använda samma
begrepp och ordval, för att förenkla för den som läser och vill ta till sig
föreskrifternas innehåll, och minimera riskerna för feltolkning av reglernas
innebörd.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller
ersättas. Närmare motivering till ändringsförslagen framgår av
tjänsteskrivelsen som låg till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Nämnden beslutade dock att endast göra en redaktionell ändring av § 16,
vilket framgår av förslaget på reviderade lokala ordningsföreskrifter.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en barnrättsbedömning.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla
från och med 2021-07-01.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen

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

2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd

2021/6

§ 63 Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala
ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla från och
med 2021-07-01,
o 16 § i föreskrifterna endast revideras med redaktionella
ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med den lokala polisenheten tagit fram ett
förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort
eller ersättas.
Revideringarna syftar till att aktualisera föreskrifterna utifrån dagens
användande av offentlig plats, och de ordningsstörande problem som kan
uppstå. Förslaget avser även att genom redaktionella ändringar få
föreskrifternas olika regler att använda samma begrepp och ordval, för att
förenkla för den som läser och vill ta till sig föreskrifternas innehåll, och
minimera risken för feltolkning av reglernas innebörd.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala
ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla från och med
2021-07-01.
- Kent Persson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag
till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 16 § i
föreskrifterna endast revideras med redaktionella ändringar.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Persson.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Perssons tilläggsyrkande under proposition
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2021 ”Beslut
om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-08.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms
kommun, 2021-04-01.
 Bilaga 1 – Förbudsområde, 2021-02-23.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/3
171

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-30
Ärendenummer
2021/6

Samhällsbyggnadsnämnden

Robin Mogren Holmqvist
0502-60 60 92
robin.mogren-holmqvist@tidaholm.se

Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter
Ärendet
Förvaltningen har tillsammans med den lokala polisenheten tagit fram ett
förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort
eller ersättas.
Beslutsunderlag
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms
kommun, 2021-04-01.
 Bilaga 1 – Förbudsområde, 2021-02-23.
Utredning
Revideringarna syftar till att aktualisera föreskrifterna utifrån dagens
användande av offentlig plats, och de ordningsstörande problem som kan
uppstå. Förslaget avser även att genom redaktionella ändringar få
föreskrifternas olika regler att använda samma begrepp och ordval, för att
förenkla för den som läser och vill ta till sig föreskrifternas innehåll, och
minimera risken för feltolkning av reglernas innebörd.
Ändringarna i förslaget, med motiveringar, är enligt följande:
2 § - Uppdatering av benämning på ordningsföreskrifterna för torghandel, för
att stämma överens med förslag på revidering av föreskrifterna för torghandel.
3 § - Ändring av områden som ska jämställas med offentlig plats, vilket
innebär vilka ytor som, utöver det som är allmän plats enligt detaljplan eller
används för allmän trafik, ska vara föremål för de lokala
ordningsföreskrifterna. I förslaget har camping, skolgårdar och platser enligt
griftefridslagen tagits bort jämfört med befintlig skrivelse, då dessa områden
bedöms kunna regleras mer lämpligen genom ordningsregler från markägare
och verksamhetsutövare, än genom generella lokala ordningsföreskrifter.
6 § - Förslag på en ny föreskrift kring ett generellt förbud mot att, utan polisens
tillstånd, genom högtalaranläggning spela upp tal eller musik med så hög
volym att det stör den allmänna ordningen. Detta förbud har tagits fram
tillsammans med polisen, och bedöms vara en föreskrift som dels möjliggör ett
stävjande av förekommande ordningsstörande problem kopplat till hög musik
på offentlig plats, och dels är en föreskrift som polisen som tillsynsansvarig
bedömer vara möjlig att upprätthålla.
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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9 § - Trottoarpratare föreslås att tas bort då dessa rent praktiskt ej kan ”sättas
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot
offentlig plats”, utan i såna fall placeras direkt på offentlig plats. Placering av
trottoarpratare på offentlig plats är som regel alltid tillståndspliktigt och
behöver ej regleras särskilt i ordningsföreskrifterna.
11 § - Förslag på större ändringar kring förbud mot alkoholförtäring på
offentligplats, där lydelsen har uppdaterats att vara i linje med nuvarande
regler hos andra kommuner. Även området där förbudet ska gälla har
uppdaterats och preciserats genom en ny karta, i kombination med utpekande
av vilka specifika offentliga miljöer förbudet gäller. Denna avgränsning av
förbudet har gjorts utifrån en rimlighetsbedömning där en avvägning har gjorts
mellan var förbudet anses göra mest nytta för den allmänna ordningen, och
samtidigt innebär ett så begränsat ingrepp i den allmänna friheten att nyttja
offentliga platser som möjligt.
13 § - Ändring av begrepp till offentlig plats för att stämma överens med resten
av ordningsföreskrifterna. Begravningsplatser föreslås att tas bort som en följd
av att platser enligt griftefridslagen föreslås tas bort i 3§.
Befintlig 15 § - Större ändring vad gäller föreskrifter för sprängning och
skjutning med eldvapen, där de befintliga föreskrifterna föreslås tas bort då de
befintliga föreskrifterna endast består av hänvisning till Ordningslagen, och
inga särskilda lokala regler, och därmed bedöms som överflödiga i de lokala
ordningsföreskrifterna.
Ny 15 § - Befintlig 16 § blir 15 §. Hänvisning till 2 och 3 §§ föreslås ändras till
specifikt offentlig plats i kommunens tätorter, då det är inom tätorterna dessa
vapen främst bedöms kunna utgöra en störning mot den allmänna ordningen.
16 § - Befintlig 17 § blir 16 §. Det allmänna tillståndskravet för avfyrande av
fyrverkerier och pyrotekniska varor föreslås ändras till att innehålla ett
undantag från krav på polisens tillstånd under vissa högtider när fyrverkerier
och pyrotekniska varor används i stor utsträckning av allmänheten. Denna
ändring motiveras utifrån en diskussion med polisen där svårigheterna att
upprätthålla ett tillståndskrav under dessa högtider har konstaterats, samt en
avsikt att genom det nya undantaget försöka styra det allmänna nyttjandet av
fyrverkerier och pyrotekniska varor till vissa bestämda tider under dessa
högtider.
Befintlig 18 § - Föreskrifter om marschaller, facklor och andra öppna lågor
föreslås tas bort då säkerhetsföreskrifter kring detta bedöms kunna regleras
bättre när kommunen yttrar sig i specifika tillståndsansökningar om nyttjande
av offentlig plats.
17 § - Befintlig 19 § blir 17 §, samma förskjutning sker för samtliga
efterföljande paragrafer. Cykling få föreslås få samma regler som hästridning
vad gäller nyttjande av allmänna skyltade friluftsanläggningar, och ett
förtydligande föreslås i form av undantag mot förbudet vad gäller avsedda
friluftsanläggningar (exempelvis skyltade ridspår eller cykelleder). Ett
borttagande av befintlig skrivelse om allmän väg föreslås, då allmän väg som
regel alltid tillåter cykling och hästridning.
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se

3/3
173
Resterande förslag på ändringar är av redaktionell karaktär, huvudsakligen till
följd av ovan redogjorda förslag på sakändringar, och bedöms inte innebära
några faktiska förändringar i innebörden av de lokala ordningsföreskrifterna.
Barnrättsbedömning
De reviderade ordningsföreskrifterna bedöms främja barns möjlighet att nyttja
offentlig plats på ett tryggt och säkert sätt, och möjliggöra effektivare sätt för
polisen att upprätthålla den allmänna ordningen i offentliga miljöer där barn
vistas.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag,
att gälla från och med 2021-07-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms
kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2009. Revidering enligt
kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30 (gäller från och med 2016-06-01).
Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-XX-XX (gäller från och med
2021-07-01).
Tidaholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Riktlinjer och anvisningar angående tolkning av de lokala ordningsföreskrifterna meddelas av Tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden.
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Tidaholms kommun skall upprätthållas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig
plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala ordningsföreskrifter om för torghandel.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med
stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas
med offentlig plats:
För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv
och badplatser, skolgårdar och platser enligt griftefridslagen.

Lastning av varor mm
4§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings-tjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning mm
5§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet.

Störande buller
6§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, tex
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens
tillstånd.
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Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym
att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats får inte ske
någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
7§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som skall ställas upp på en
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
8§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,30 m eller över en körbana på lägre höjd än
4,50 m.

Affischering - Uppsättande av anslag, banderoller och dylika
reklamanordningar
9§
Affischer, trottoarpratare, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd
av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller
liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden,
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
10 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol
11 §
Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras på offentliga platser inom markerade
områden, se karta.
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får
inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, parker, torg, parkeringar,
idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat område, se karta i bilaga 1.

Hundar
12 §
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller
den som endast tillfälligt vårdar hund är skyldig att följa bestämmelserna i
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13-14 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för
polishund i tjänst.
13 §
Hundar skall alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter.
Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats inom hela
kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
Hund skall hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde.
När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, skall den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller badplatser.
14 §
På offentlig plats i kommunens tätorter skall föroreningar efter hundar plockas
upp.

Sprängning och skjutning med eldvapen mm
15 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område.
15 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på de platser
som anges i 2 och 3 §§ offentlig plats i kommunens tätorter.

Avfyrande av fyrverkerier och pyrotekniska varor
16 §
Tillstånd från polismyndigheten krävs inom detaljplanelagt område i Tidaholms
tätort för avfyrande av fyrverkerier och pyrotekniska varor.
Tillstånd från polismyndigheten krävs för avfyrande av fyrverkerier och
pyrotekniska varor på offentlig plats inom detaljplanelagt område i Tidaholms
centralort.

Marschaller
18 §
Utan skyddsanordning får ej marschaller, facklor och andra öppna lågor
ställas ut på offentlig plats

Cykling och ridning
17 §
Ridning får inte ske i skyltade motionsspår och vandringsleder på kommunal
mark som inte är allmän väg.
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Cykling och ridning får inte ske i skyltade friluftsanläggningar utom i avsedda
friluftsanläggningar.

Avgift för att använda offentlig plats
18 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
19 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 §
första stycket, 10-11 §§, 13-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22
§ andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

o

Bilaga 1 - Förbudsområde

februari 23, 2021
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Kommunstyrelsens personalutskott

2020/319

§ 14 Beslut om inrättande av gemensam bemanningsenhet
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
 Kommunstyrelsens personalutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att inrätta en gemensam bemanningsenhet för samtliga
förvaltningar som ett projekt under ett år. Effekten av projektet ska
därefter utvärderas.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet beslutade 2020-01-27 om att utreda möjligheten till en
gemensam bemanningsenhet. Arbetet med att utreda en gemensam
bemanningsenhet startade 2020-10-15.
Förvaltningen redovisar resultatet i en slutrapport där förslag till beslut är
kommunstyrelsen inrättar en gemensam bemanningsenhet som ett projekt
under ett år för att sedan utvärdera effekterna.
Förvaltningen framhåller att syftet men en gemensam bemanningsenhet är att
få en effektiv bemanning i kommunens verksamheter till exempel minskad
övertid, minskat nyttjande av timvikarier, bättre kontinuitet samt att avlasta
arbetsledning. En del i att skapa en gemensam enhet är också att arbeta med
en god personalpolitik. Inför framtiden är det viktigt att erbjuda heltidstjänster
som är attraktiva och som ger möjlighet för den enskilde arbetstagaren att
utvecklas inom sitt yrke.
Idag är varje enhet ansvarig för att själva boka in vikarier när det finns
vakanser. Det gör att det tidvis upptar en stor del av arbetstiden för
enhetschefer och motsvarande att göra scheman och boka resurspersonal
och timvikarier. Det finns stora skillnader i hur olika förvaltningar hanterar sina
vakanser.
Förutom det arbete som olika personer, oftast chefer, lägger på att se till att
bemanningskravet är tillgodosett är det även svårt för de som vill vara vikarie
inom kommunen att veta vart de ska vända sig eftersom enheterna rekryterar
vikarier separat.
De olika förvaltningarna anser att en gemensam bemanningsenhet är
nödvändig för att personalresurser ska kunna tas tillvara på ett optimalt sätt.
Om heltidstjänster ska kunna nyttjas fullt ut måste det ske en samordning
samt för att kunna minska antalet timvikarier till förmån för heltidstjänster
behövs en samordning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dock har samhällsbyggnadsförvaltningen önskemål om att få avvakta med att
ansluta till en gemensam bemanningsenhet, detta då förvaltningen står inför
organisationsförändringar.
Inför det fortsatta arbetet är utkast på strategi och rutin framtagna. I dessa
finns förslag på praktiska arbetssätt som den blivande enheten kan arbeta
vidare med.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår personalutskottet föreslå kommunstyrelsen
besluta att inrätta en gemensam bemanningsenhet för samtliga
förvaltningar som ett projekt under ett år. Effekten av projektet ska
därefter utvärderas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”
 Slutrapport gemensam bemanningsenhet.
 Strategi gemensam bemanningsenhet.
 Rutin bemanningsenhet (utkast).
 Bilaga 1 finansieringsmodell.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/2
185

TJÄNSTESKRIVELSE
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Ärendenummer
2020/319

Kommunstyrelsen

Maria Johansson
0502-60 60 51
maria.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse bemanningsenhet
Ärendet
Personalutskottet fattade beslut 2020-01-27 om att utreda möjligheten till en
gemensam bemanningsenhet. Arbetet med att utreda en gemensam
bemanningsenhet startade 2020-10-15.
Förvaltningen redovisar resultatet i en slutrapport där förslag till beslut är
kommunstyrelsen inrättar en gemensam bemanningsenhet som ett projekt
under ett år för att sedan utvärdera effekterna.
Beslutsunderlag
 Slutrapport gemensam bemanningsenhet.
 Strategi gemensam bemanningsenhet.
 Rutin bemanningsenhet (utkast).
 Bilaga 1 finansieringsmodell.
Utredning
Syftet men en gemensam bemanningsenhet är att få en effektiv bemanning i
kommunens verksamheter tex minskad övertid, minskat nyttjande av
timvikarier, bättre kontinuitet samt att avlasta arbetsledning. En del i att skapa
en gemensam enhet är också att arbeta med en god personalpolitik. Inför
framtiden är det viktigt att erbjuda heltidstjänster som är attraktiva och som ger
möjlighet för den enskilde arbetstagaren att utvecklas inom sitt yrke.
Idag är varje enhet ansvarig för att själva boka in vikarier när det finns
vakanser. Det gör att det tidvis upptar en stor del av arbetstiden för
enhetschefer och motsvarande att göra scheman och boka resurspersonal
och timvikarier. Det finns stora skillnader i hur olika förvaltningar hanterar sina
vakanser.
Förutom det arbete som olika personer, oftast chefer, lägger på att se till att
bemanningskravet är tillgodosett är det svårt för den som vill vara vikarie inom
kommunen att veta vart man ska vända sig eftersom enheterna rekryterar
vikarier separat.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.
Utredningens slutsatser
Förvaltningarna anser att en gemensam bemanningsenhet är nödvändig för
att personalresurser ska kunna tas tillvara på ett optimalt sätt. Ska
heltidstjänster kunna nyttjas fullt ut måste en samordning ske. För att kunna
minska antalet timvikarier till förmån för heltidstjänster behövs en samordning.
Dock har Samhällsbyggnadsförvaltningen önskemål om att få avvakta med att
ansluta till en gemensam bemanningsenhet. Förvaltningen står inför
organisationsförändringar.
Inför det fortsatta arbetet är utkast på strategi och rutin framtagna. I dessa
finns förslag på praktiska arbetssätt som den blivande enheten kan arbeta
vidare med.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en gemensam bemanningsenhet
för samtliga förvaltningar som ett projekt under ett år. Effekten av
projektet ska därefter utvärderas.
Sändlista
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Bakgrund
I september 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om att heltid ska vara en
rättighet för alla anställda i Tidaholms kommun. Syftet med beslutet i Kommunstyrelsen och det centrala avtalet med Kommunal (Heltid som norm) är
kopplat till verksamheternas kompetensförsörjningsbehov. Målsättningen är
att en större andel av våra medarbetare ska arbeta heltid samtidigt som andelen timanställda minskar. Detta ger en ökad personalkontinuitet gentemot våra
kunder i och med att våra ordinarie medarbetare i större utsträckning kan täcka upp för varandra vid frånvaro. Detta bidrar i sin tur positivt till kommunens
attraktivitet som arbetsgivare eftersom vi erbjuder tryggare anställningar samt
att jämställdheten ökar eftersom deltidsanställningar idag är vanligare bland
kvinnor än män.
När medarbetare erbjuds heltid i mycket större utsträckning än tidigare är det
inte säkert att personalresurserna vid varje enskild arbetsplats matchar det bemanningsbehov som finns just där. Därför behöver förvaltningarna i större utsträckning än innan ha rutiner för hur medarbetare ska kunna arbeta på andra
arbetsplatser än den man vanligtvis sett har sin placering vid.
För att på ett effektivt sätt kunna arbeta på detta sätt krävs en noggrann planering och ökad samverkan inom kommunen.
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Om projektet
Personalutskottet fattade beslut 2020-01-27 om att utreda möjligheten till en
gemensam bemanningsenhet. Arbetet med att utreda en gemensam bemanningsenhet startade 2020-10-15.
Syftet men en gemensam bemanningsenhet är att få en effektiv bemanning i
våra verksamheter tex minskad övertid, minskat nyttjande av timvikarier, bättre
kontinuitet samt att avlasta arbetsledning. En del i att skapa en gemensam enhet är också att arbeta med en god personalpolitik. Inför framtiden är det viktigt att erbjuda heltidstjänster som är attraktiva och som ger möjlighet för den
enskilde arbetstagaren att utvecklas inom sitt yrke.

Projektorganisation
Projektledare har tillsammans med en styrgrupp, en arbetsgrupp och en finansieringsgrupp upprättat ett förslag till en gemensam bemanningsenhet som
finns beskrivet i en strategi och ett utkast till rutin för enheten.
Styrgruppen har informerats om det pågående arbetet vid fyra tillfällen.
Arbetsgruppen har haft fem möten då mycket tid lagts på att beskriva och diskutera de olika verksamheternas olika behov och förutsättningar. Att få en
samsyn och förståelse för olika förvaltningars och verksamheters nuläge har
varit avgörande för att kunna forma ett förslag som passar alla.
Finansieringsgruppen har arbetat fram ett förslag på hur bemanningsenheten
ska arbeta för att vara effektiv och för att det ska gå att följa upp ekonomin på
ett effektivt sätt, då effektivitet och ekonomi är en mycket viktig och avgörande
del i en bemanningsenhet.
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Nulägesanalys
Idag är varje enhet ansvarig för att själva boka in vikarier när det finns vakanser. Det gör att det tidvis upptar en stor del av arbetstiden för enhetschefer
och motsvarande att göra scheman och boka resurspersonal och timvikarier.
Det finns stora skillnader i hur olika förvaltningar hanterar sina vakanser.
Förutom det arbete som olika personer, oftast chefer, lägger på att se till att
bemanningskravet är tillgodosett är det svårt för den som vill vara vikarie inom
kommunen att veta vart man ska vända sig eftersom enheterna rekryterar vikarier separat.

Vikariehantering idag
Nedan redovisas hur olika förvaltningar inom kommunen hanterar vikarier
idag.
Social- och omvårdnadsförvaltningen
Resursgrupp: 19 personer är anställda i en gemensam resursgrupp, dessa har
goda kunskaper, erfarenhet och delegering på att utföra medicinska uppgifter.
Resursen lägger in tider de är tillgängliga och bokas av arbetsledare via ett system.
Timvikarier: Varje enhet är ansvariga för att anställa timvikarier. Innan en timvikarie får ta egna pass ska hen gå bredvid ordinarie personal och ha en teoretisk genomgång av rutiner och regler. För att få pass lägger de in ledig tid i
ett system och får sms från systemet som de kan svara på för att boka sig på
pass.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskola: Rekrytering till timvikarielista görs av centralt utsedd rektor. Innan en
timvikarie får börja ska hen träffa ansvarig rektor på enheten för att få information och visa upp utdrag ur belastningsregistret. Varje förskola kontaktar personal vid behov, när en vikarie ska arbeta skrivs det upp i delat dokument.
Grundskolor: Skolorna anställer timvikarier på egen hand.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vikariebehov finns inom lokalvård, fastighet, gata/park samt VA/Avfall. Inom
lokalvård finns en pool (2 personer, ej heltid) som täcker frånvaro i första
hand. Annars rings personal in, helst sådana som vikarierat tidigare. För säsongstjänster tas en dialog varje säsong. Förvaltningen kan vid behov anlita
F-skattare. Körkort är önskvärt (B alt. BC, YKB) och i vissa fall även specialutbildning som golvvårdskunskap eller att kunna hantera verktyg och maskiner.
Ny enhet, kostenheten, kommer inom kort att tillhöra förvaltningen.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Vaktmästare: Förvaltningen har en person som rings in som vaktmästare.
Krävs kunskap i att köra ismaskin. Personen rings in vid behov av enhetschef.
Badet i Forshallen: Behövs vikarier i snitt 2–3 pass per vecka. Arbetsledare
ringer in vid behov. I dagsläget finns fem personer som kan vikariera. Alla vikarier ska ha genomgått internutbildning i bla. livräddning och vissa har simlärarutbildning för att kunna undervisa.

Antal timvikarier
Antal timvikarier november 2020 per förvaltning:






Kommunledningskontoret: 2 stycken
Samhällsbyggnadsförvaltningen: 8 stycken
Kultur- och fritidsförvaltningen: 13 stycken
Barn- och utbildningsförvaltningen: 136 stycken
Social- och omvårdnadsförvaltningen: 182 stycken (13 på IFO och övriga 169 på OMV)
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Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning är gjord genom kontakter med andra kommuner, dels via
telefonkontakter, dels via mailkontakter med kommuner i närområdet samt
några andra kommuner som varit med i nätverket Heltid som norm.
Det vanligast är att kommunerna har bemanningsenheter för vård och omsorg
och ibland även för förskolan. Några av de kontaktade kommunerna har inte
någon bemanningsenhet men fundera, likasom Tidaholms kommun, på att påbörja arbetet med att bygga upp en sådan enhet.
Bland de kommuner som har bemanningsenhet är upplägget lite olika, exempel från några av våra grannkommuner är:


Vara kommun har en gemensam bemanningsenhet. Vara kan jämföras
med Tidaholm, invånarantalet är cirka 16 000.Där arbetar fem personer med Bemanningsenheten plus en enhetschef tillika HR-chef. Verksamhetssystemet som de använder är Besched /schema-bemanning.



Skara kommun har en bemanningsenhet som servar vård och omsorg
samt förskolorna. Där arbetar två planerare plus en enhetschef. Verksamhetssystemet som de använder är TimeCare.



Ulricehamn kommun har en bemanningsenhet för hela kommunen
men har bara timanställd personal. Där arbetar fyra planerare plus en
enhetschef. Verksamhetssystemet som de använder är TimeCare.
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Förslag för bemanningsenhet
Bemanning och schemaplanering inom kommunen ska alltid ske inom ramen
för de lagar och avtal som reglerar området.
Förslag till strategi och rutin för Bemanningsenheten är framtagna inom ramen
för projektet. Se separata dokument.

Finansieringsmodell
Finansieringsmodellen är framtagen i dialog mellan representanter från ekonomiavdelningen, personalavdelningen, enhetschef från omvårdnadsförvaltningen samt projektledare. Tjänsteperson från ekonomiavdelningen har haft diskussion med respektive ekonom på förvaltningarna.
Gruppen har tagit del av statistik på utförd vikarietid, antal timvikarier, hur förvaltningar budgeterar vikariekostnader med mera samt tagit del av hur andra
kommuner har budgeterat sina bemanningsenheter. Bilaga 1.
Tidaholms kommun behöver inte investera i något nytt verksamhetssystem eftersom kommunen har verksamhetssystemet schema/bemanning.
Bemanningsenheten huvuduppdrag
Bemanningsenheten huvuduppdrag är att säkerställa att verksamheternas bemanningskrav är tillgodosett. Bemanningskravet utgör grund för hela bemanningsprocessen och kravet sätts av ansvarig chef. Bemanningskravet visar hur
många medarbetare som måste vara på plats vid varje given tidpunkt och med
vilken kompetens för att vi ska kunna tillhandahålla insatser av god kvalitet för
dem vi är till för. Detta ska göras i schema/bemanning.
Grundprincipen är att medarbetaren gör så mycket som möjligt av arbetstiden
på huvudarbetsstället. I första hand sker samplaneringen mellan avdelningar
på egna arbetsstället, därefter genom samarbetspartner inom likartade verksamheter och i sista hand tas timvikarier in.

Mottagande enhets ansvar
Alla som arbetar inom kommunen har ansvar att ta emot nya medarbetare på
ett bra och välkomnande sätt. Det är viktigt att det känns tryggt att komma till
sin arbetsplats och att den information som var och en behöver för att kunna
utföra sitt arbete finns lättillgänglig och är uppdaterad.

Slutrapport

9/12
195

Konsekvensbeskrivning
Kommunens ambition att erbjuda alla medarbetare heltidstjänster får effekter
för verksamheten eftersom det försvårar för deltidsanställningar även om det
är behovet en verksamhet har. Detta kommer att få konsekvenser inför framtiden när behovet av arbetskraft inom välfärden ökar samtidigt som vi ska ha
färre individer anställda (exempelvis en person som arbetar heltid istället för
två personer som arbetar halvtid). Färre personer ska då klara av arbetsuppgifterna inom den kommunal verksamhet. Samtidigt vill kommunen vara en attraktiv arbetsgivare, då är det viktigt att kunna erbjuda tillsvidareanställning
och heltidsanställningar i stället för timvikariat och deltidsanställningar.
Genom en bemanningsenhet kan behoven inom kommunen samordnas och
vikarier inom olika verksamheter kan vara tillsvidareanställda och tillhöra en
bemanningsenhet. Att centrera bemanningsuppdraget innebär att chefer inom
de olika verksamheterna i kommunen kan släppa uppdraget att rekrytera vikarier, något som för vissa idag upptar deras tid varje dag.

SWOT-analys
Arbetsgruppen har genomfört en SWOT-analys för att kartlägga de styrkor,
svagheter, möjligheter och hot som projektet ger upphov till.
Styrkor


Samlad funktion skapar tydlighet för både organisation och vikarier.



Tydligt ansvar för bemanning, sparar resurser/tid och är positivt ur ett
arbetsmiljöperspektiv för de som ansvarar för det idag.



En väg in är bättre för vikarier och ger oss ökade möjligheter att satsa
på dem vilket ger en kvalitetshöjning och trygghet i kontakt med kommunen.



Lättare att följa upp kostnader.



Lärdomar från en förvaltning kommer andra till gagn.

Svagheter


Under perioder då det behövs många timvikarier är antalet viktigare än
att få arbetar många timmar.



Risk för att personer utan utbildning blir inlasade men inte kan anställas på tjänster.

Möjligheter


Kan bli lättare att rekrytera vikarier.
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Möjlighet till fast bemanningspool för att hantera oplanerad ledighet.
Hot


Risken finns att samma vikarier önskas av många verksamheter och
att men får sämre kontinuitet.



Alla använder inte Bemanningsenheten utan fortsätter med ”egna” listor.



Vi tappar ”fingertoppskänslan” när ansvarig på avdelningen inte har direkt kontakt med vikarien.

Sammanfattning av SWOT-analysen
Analysen är tydligt positiv när det gäller styrkor och möjligheter. Att få en samlad funktion innebär en väg in för vikarier, lättare att rekrytera personal och
ökad samsyn och samverkan inom kommunen.
Farhågor är att en del verksamheter inte kommer att utnyttja Bemanningsenheten, men detta är en risk som bör kunna hanteras.
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Redovisning av uppdraget
Uppdraget redovisades på Central Samverkans Grupp (referensgrupp) den
4/3 2021.
Samt skickades till styrgruppen för synpunkter.
Uppdraget redovisas till personalutskottet för vidare handläggning.

Förslag på uppföljning av nytta/effekt
Effekten av en gemensam bemanningsenhet kan inte redovisas förrän enheten varit i gång förslagsvis 1 år.
Ansvarig för det blir den chef som kommer att vara ansvarig för enheten.

Nytta/effekt

Typ av undersökning

Minskade timvikarie-timmar

Uppföljning av faktureringsunderlag

Färre med deltidsanställningar

Uppföljning av personalstatistik

Minskad arbetsbelastning för
enhetschefer och motsvarande

Enkät (nollmätning kan göras innan enheten startas)

Erfarenheter av projektarbetet
Projektgruppen har varit engagerad och positiv. Det har varit bra möten men
en utmaning att inte kunna träffas fysiskt på grund av pandemin.
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Överlämning av resultat / leverans
En gemensam bemanningsenhet är nödvändig för att personalresurser ska
kunna tas tillvara på ett optimalt sätt. Ska heltidstjänster kunna nyttjas fullt ut
måste en samordning ske. För att kunna minska antalet timvikarier till förmån
för heltidstjänster behövs en samordning.
Inför det fortsatta arbetet är utkast på strategi och rutin framtagna. I dessa
finns förslag på praktiska arbetssätt som den blivande enheten kan arbeta vidare med.

Kvarstående frågor och förslag till förbättringar
Förslaget till rutin är inte färdigt, konkreta arbetssätt behöver utvecklas.
Lokalfrågan bör diskuteras.

Rekommendation om fortsatt arbete
Starta upp en gemensam bemanningsenhet och utvärdera effekten efter 1 år.
Uppstarten bör ske med samtliga förvaltningar samtidigt men kan ske stegvis
om den bedömningen görs.
Rekrytering av chef och planerare bör komma igång snarast för att få allt på
plats. Enheten bör kunna börja sitt uppdrag den 1 januari 2022.
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Inledning
Bemanningsenheten ska säkerställa att resurspersonal och vikarier används
på ett så effektivt sätt som möjligt. Bemanningsenheten ska utifrån behovet inom kommunens förvaltningar anställa och fördela uppdrag inom kommunen.
Bemanningsenheten ska verka för att kommunen når sitt mål om att heltid ska
vara norm.

Roller och ansvar
Det ska finnas en mycket god samverkan mellan bemanningsenheten och förvaltningarna. Roller och ansvar för beställande enhet respektive bemanningsenheten ska tydliggöras i rutinen för bemanningsenheten.

Beställande enhet
Beställande enhet ska ansvara för att meddela Bemanningsenheten om kommande vakanser. Beställaren ska också säkerställa att bemanningsenheten
får den information som är relevant för att en bokning ska kunna göras.
Alla vakanser som understiger sex månader ska kommuniceras till bemanningsenheten. I de fall bemanningsenheten inte kan tillsätta en vakans ska beställande enhet föra en dialog med bemanningsenheten om hur tillsättning av
vakansen sker. Beställande enheter får inte, om detta inte särskilt avtalats
med bemanningsenheten, ha egna vikarier.

Bemanningsenheten
Bemanningsenheten ska ha tydliga rutiner för hur vakansbeställningar ska
mottas och tillsättas. Bemanningsenheten ska också tydligt kommunicera till
beställande enhet hur vakansen hanterats.
Bemanningsenheten ska alltid göra sitt yttersta för att tillgodose beställarnas
behov vid tillsättning av vakanser. I de fall det inte går återgår dock uppdraget
att tillsätta vakansen till beställaren.
Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering av vikarier och resurspersonal.

Finansiering
Beställande enheter köper resurstimmar av bemanningsenheten vi internfakturering. Bemanningsenheten ska finansieras genom ett administrativt påslag på
köpta resurstimmar.
Om bemanningsenheten har ett överskott vid årsslut ska överskottet fördelas
tillbaka till dem som köpt resurstid.
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Inledning
Bemanningsenheten ska säkerställa att resurspersoner inom enheten samt vikarier används på ett så effektivt sätt som möjligt. Bemanningsenhet har en
fast resurspool men hanterar också resurstid och timvikariat.
Bemanningsenheten ska utifrån behovet från kommunens förvaltningar anställa de vikarier som behövs för att verksamheten ska fungera effektivt. Bemanningsenheten ska också ansvara för att fylla luckor som uppkommer med såväl lång som kort varsel.

Heltid som norm
I Tidaholms kommun har alla som önskar rätt att arbeta heltid. Den rätten kan
innebära att man inte alltid kan jobba hela sin tjänst på sin arbetsplats utan
ska vara tillgänglig för arbete på andra enheter.
Bemanningsenheten ska säkerställa att kommunen utnyttjar den personalkapacitet som finns på ett så effektivt sätt som möjligt. Det innebär att personal
kan ha en del av sin tjänst på en specifik arbetsplats och resterande tid stå till
bemanningsenhetens förfogande.
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Organisation
Bemanningsenheten består av fyra personer med administrativa tjänster; en
chef och tre planerare. Utöver dessa finns en fast resurspool med resurspersonal som alltid står till bemanningsenhetens förfogande. Bemanningsenheten
ska också anställa timvikarier i den omfattning som behövs.

Arbetstider
Bemanningsenheten ska vara öppen kl. 6.30-17 helgfria vardagar.
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Roller, ansvar och samverkan
Bemanningsenheten ska samverka med alla kommunens verksamheter. För
att samverkan ska fungera är det viktigt att alla är införstådda med ansvarsfördelningen mellan bemanningsenheten och förvaltningarna: Alla ska känna till
sin roll och hur bemanningsprocessen går till.

Ansvarig chef (beställare)
Chefen på respektive enhet gör vid vakanser beställningar till bemanningsenheten. Beställaren ansvarar för att:





avgöra vilken bemanning som ska gälla för enheten
se över bemanning och behov av vikarier för kommande två veckor
och skicka övertaliga turer och vakanser till bemanningsenheten
så snart som möjligt göra bemanningsenheten uppmärksammad på
oplanerade vakanser
introducera nya vikarier i sin verksamhet

Bemanningsenhetens chef
Chefen på bemanningsenheten är ansvarig för enheten och chef för enhetens
planerare samt fast resurspersonal och timvikarier. Utöver det ansvarar bemanningsenheten chef för:






att enheten är bemannad med planerare på de tider som fastställs
att upprätthålla god dialog med beställare för att fånga upp behov och
synpunkter
budget samt beställnings- och faktureringsrutiner
LAS-bevakning
att säkerställa att nya resurspersoner och timvikarier får en grundläggande introduktion till kommunen som arbetsplats

Bemanningsenhetens planerare
Planerarna hanterar ärende som kommer in till bemanningsenheten. Planerarna ansvarar för att:



Följa enhetens rutiner för bokningar av vakanser
Uppdatera information om resurspersonal och vikarier, ex. säkerställa
att rätt kompetens, kontaktuppgifter och erfarenheter är registrerade i
personalportalen.

Resurspersonal
Den fasta resurspersonalen i resurspoolen lägger in sitt arbetsschema senast
15:e månaden innan det ska gälla. Systemet hanterar därefter tiderna och gör
dom bokningsbara för pass. Genom sin kalender ser de var och när de ska
vara på plats. Den personal som har anmälda resurspass ansvarar för att kontrollera i sms och kalender var man är bokad
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Timvikarie
Timvikarier kan, efter introduktion, lägga in tider då de är tillgängliga för arbete
i personalportalen. Vid en sökning kommer de upp som alternativ för det sökta
arbetspasset. Arbetspass erbjuds och bokas företrädesvis via SMS.
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Rutin vid vakans
Nedan specificeras hur bokning görs via schema/bemanning i personalportalen samt rutin för hantering av ovanliga uppdrag och då en vakans inte kan tillsättas.

Rutin vid planerad vakans
1. Vakansbeställning
Beställaren gör en vakansbeställning till bemanningsenheten senast två veckor innan vakansen. I vakansbeställningen ska framgå:






Kompetenskrav
Arbetstid samt rast
Arbetsplats
Vem vikarien ska ersätta
Gäller vakansen en arbetsanhopning/extra bemanning ska detta framgå

2. Bokning
Vakanser tas emot av planerare på bemanningsenheten. Planeraren kontrollerar om det finns lediga resurspass inom:
1. Beställande enhet
2. Resurspersonal
Om det finns en matchning mellan vakansen och en ledig personal tillsätts
passet i schema/bemanning och ett SMS skickas automatiskt till berörd personal.
Om inget av ovanstående finns att tillgå läggs vakansen i systemet schema
/bemanning i personalportalen. Vakansen skickas då via SMS till de timvikarier som anmält att de kan arbeta. Den som bokar sig på passet svara och får
en bekräftelse via SMS.

Rutin vid oplanerad vakans
Vid en oplanerad vakans exempelvis vid sjukdom eller VAB avgör enhetens
rutiner för sjukanmälan om det är den anställda själv eller dennes chef som
meddelar bemanningsenheten om behovet av en ersättare.
Särskilda rutiner för olika funktioner bör upprättas.

Särskilda rutin vid ovanliga uppdrag
Om en beställare behöver bemanningsenhetens hjälp med tillsättning av en
vakans som går utanför det bemanningsenheten vanligen gör ska beställaren
kontakta bemanningsenheten så snart hen fått kännedom om vakansen. Be-

208

8/10

ställaren och chefen för bemanningsenheten för en dialog om huruvida bemanningsenheten kan hjälpa till med tillsättning av vakansen.

Om en vakans inte kan täckas
Om varken resurspersonal eller timvikarie finns för att täcka en vakans återgår
vakansen till beställande enhet genom att vakansen markeras som olöst i personalportalen. Bemanningsenheten ska ta direktkontakt med beställande enhet om vakansen är med kort varsel.
Beställande enhet får under dessa förutsättningar lösa arbetspasset genom:
1. att tillfråga deltidsanställd personal om mertid
2. ändra arbetstid på ordinarie personal
3. beordra övertid. Om inte ordinarie chef är på plats har planerare på bemanningsenheten mandat att beordra övertid
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Rekrytering av vikarier
Bemanningsenheten ansvarar för att rekrytera resurspersonal och timvikarier i
den utsträckning som behövs. Bemanningsenheten ansvarar även för sommarvikariat.
Bemanningsenheten ansvarar inte för bemanning av vikariat längre än sex
månader. Dessa rekryteras av respektive förvaltning/enhet.

Introduktion
Personalen på bemanningsenheten kommer att arbeta på många olika arbetsplatser och behöver därför ha introduktion på flera olika arbetsställen.
Introduktion planeras i samråd mellan ansvarig chef och bemanningsenheten.
Bemanningsenheten bekostar introduktionen.
Särskilda rutiner för olika funktioner bör upprättas.

Kompetensbehov
Olika verksamheter har olika kompetensbehov. Personer som ingår i resursen
ska ha relevant utbildning men det kravet gäller inte timvikarier.
Kompetenser som bemanningsenheten bör eftersträva att anställa är:







lokalvårdare
kock/kokerska
barnskötare
undersköterska
stödpedagog
stödassistent

Vid krav på särskild kompetens
Vid rekrytering till vakanser som kräver speciell kompetens ska beställande
enhet ha särskilt nära dialog med bemanningsenheten. Det är inte alltid bemanningsenheten kan tillgodose speciella krav men denna ska alltid tillfrågas.
Om vakanser inom särskilda specialistområden förekommer ofta kan bemanningsenheten få i uppdrag att även börja tillsätta dessa.

Tillfällig övertalighet
Resurspersonal ska alltid användas innan timvikarier tas in.
Om övertalighet uppstår i den fasta resurspoolen (det vill säga att det saknas
arbetstillfällen för dessa medarbetare) ska tiden i första hand användas till introduktion på annan arbetsplats. I andra hand ska tiden användas till att avlasta på någon enhet.
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Finansiering och fakturering
Enheter med vakanser köper timmar av bemanningsenheten. Det finns två
timpriser, ett med och ett utan OB-tillägg.
Timpriset för en resurs består av resursens totala personalkostnad inklusive
sjuklön, semesterersättning och introduktion samt ett administrativt påslag
som används till att finansiera bemanningsenhetens administration. I beräkningen av timpriset ingår även tid för APT, medarbetarsamtal och lönesamtal
för resursen.
Priset per timme ses över årligen.
Bemanningsenheten bekostar även timmar som görs under introduktion på
nya arbetsplatser eller i nya sysslor.

Fakturering
Bemanningsenheten intern fakturerar enheter för de timmar de köpt. För att
förvaltningarna ska få kostnaden i rätt tid gäller att:




Rapporteringen av timmarna ska vara klar senaste den 5:e i månaden
efter den som avses (hanteras av respektive verksamhet)
Faktureringsunderlaget ska vara klart den 6:e-7:e i månaden efter den
som avses (hanteras av personalavdelningen)
Fakturering sker den 8:e-9:e i månaden efter den som avses (hanteras
av bemanningsenheten)

Utifrån underlaget för fakturering ska uppföljning göras i befintliga system.

Hantering av eventuellt underskott/överskott
Det bör politiskt beslutas om hur underskott respektive överskott ska hanteras
mellan Bemanningsenheten och förvaltningarna.
Förslag är att fördela underskott/överskott mellan förvaltningar enligt sålda timmar.
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Bilaga 1
Finansieringsmodell för
bemanningsenhet

Projektdirektivet
Ökad kvalité och effektivitet

Kostnadsmässigt
- sysselsättningsgraden ska stämma överens
med verksamhetens behov av timmar

Användarmässigt
- spara tid, god arbetsmiljö
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Behov
Effektivt kunna analysera/jämföra
behovet av timmar.
Effektivisera användningen av ökad
grundbemanning orsakad av projektet
’’heltid som norm’’.
Registrera och beställa tid, kontera
lönekostnaden till berörd verksamhet
under rätt period, registrera/debitera ett
administrativt påslag per timme.
Avlasta bland annat enhetscheferna,
minska övertid, minska nyttjande av
timvikarier.

Kvalité
- färre personal hos brukare/barn/elever

Nuvarande system/
förutsättningar

Uppföljningsverktyg

Schema/Bemanning.

Det går att registrera och beställa
tid i Schema/bemanning både via
dator och mobil (i nu läget finns
det ingen app). Möjligheten till
kontering av lönekostnaden och
registrering av administrativt
påslag måste undersökas vidare.

Inom respektive verksamhet

Antal timvikarie-timmar per förvaltning
Antalet timmar utförd timtid av timanställda
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2017

2018

2019

106 765,34

104 109,10

101 433,08

8 763,85

3 670,52

4 387,91

10 541,95

8 270,70

9 104,75

6 248,80

7 787,40

2 413,08

44 695,16

40 633,42

43 097,35

883,75

626,08

988,92

177 898,85

165 097,22

161 425,09

Antalet timmar utförd timtid av timanställda, omräknat i antal årsarbeten

2017

2018

2019

Omvårdnadsförvaltningen

62,80

61,24

59,67

Socialförvaltningen

5,16

2,16

2,58

Samhällsbyggnadsförvaltningen

6,20

4,87

5,36

Kultur och fritidsförvaltningen

3,68

4,58

1,42

26,29

23,90

25,35

0,52

0,37

0,58

104,65

97,12

94,96

Omvårdnadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen
Barn och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Totalt

Barn och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Totalt
Ett årsarbete är definierat till 1 700 timmar enligt schablon från SKR.

Finansieringsmodell med administrativt påslag
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Finansieringsmodell med administrativt påslag
Uppdrag

§ Ansvara för rekrytering och för introduktion av nya anställda inom resursen.
§ Förse alla verksamheter i kommunen med personal vid korttidsfrånvaro (max 6 månader),
såsom sjukdom, VAB, semester, julledigheter, korta tjänstledigheter samt vakanser. Enheten
ansvarar även för rekrytering av sommarvikarier.
§ Sammanställa och effektivisera användningen av disponibla turer.
§

Fakturera sålda timmar månadsvis.
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Finansieringsmodell med administrativt påslag
Organisation

§ Bemanningsenheten ingår under kommunstyrelsen med egen personal (4 heltidstjänster
varav en enhetschef).
§ Nuvarande bokningssystem Schema/Bemanning kommer att användas.
§ Personalavdelningen kontera lönekostnaden för alla anställda inom resursen mot
bemanningsenehetens id samt förser bemanningsenheten med ett faktureringsunderlag
varje månad.
1 . VERKSAMHETER

2. PERSONALAVDELNING

3. BEMANNINGSENHET

SCHEMA/BEMANNING

FAKTURERINGSUNDERLAG

FAKTURERING

Rapporteringen klar
senaste 5:e månaden efter

Personalavdelningen ta fram
faktureringsunderlaget 6:e/7:e
månaden efter

Faktureringen klar senaste
8:e/9:e månaden efter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/368

§ 63 Beslut om uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner
avseende år 2020/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga de
rapporter som följer upp nämndernas kontroller enligt de interna
kontrollplanerna för 2020/2021 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska även utifrån reglementet
utfärda riktlinjer för den interna kontrollens organisation, utformning och
funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation.
Kommunstyrelsen har därför antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med
riktlinjen är att komplettera reglementet genom att förtydliga hur det praktiska
arbetet med intern kontroll ska gå till.
I reglementet framgår därefter att nämnderna har det yttersta ansvaret för att
organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det är
nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa
att verksamheten:
 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering
samt
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna
förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden. Respektive nämnd
ska sedan skicka uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att samtliga nämnder har
upprättat interna kontrollplaner för 2020/2021 och att dessa är framtagna efter
de anvisningar som finns i reglementet samt riktlinjen för intern kontroll.
Samtliga nämnder har även utfört kontroller i enlighet med sin upprättade
kontrollplan samt redovisat en uppföljning av kontroller och åtgärder.
Genomgången av nämndernas uppföljningsrapporter påvisar dock att det
fortfarande finns ett behov av att arbeta med att stödja förvaltningarna i hur
kontroller och eventuella åtgärder ska formuleras, genomföras och
dokumenteras.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

En uppföljning av eventuella åtgärder redovisas av respektive förvaltning till
ansvarig nämnd under senhösten 2021.
I samma rapport lämnar förvaltningen även ett förslag till nämnden interna
kontrollplan för perioden 2021/2022. Förvaltningens uppföljning samt den
interna kontrollplan som respektive nämnd fastställer skickas sedan till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga de rapporter
som följer upp nämndernas kontroller enligt de interna kontrollplanerna
för 2020/2021 till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av nämndernas interna
kontrollplaner avseende år 2020/2021”, kanslichef Anna Eklund, 202105-07.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 40 ”Beslut om uppföljning
av kontroller för 2020/2021 års interna kontrollplan”, 2021-04-27.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 social- och
omvårdnadsnämnden”.
 Kommunstyrelsens beslut § 51/2021 ”Beslut om uppföljning av
kommunstyrelsens interna kontrollplan avseende år 2020/2021”, 202103-31 (ärendenr: 2020/325).
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 kommunstyrelsen”
(ärendenr: 2020/325).
 Jävsnämndens beslut § 3/2021 ”Beslut om uppföljning av intern
kontrollplan 2020/ 2021”, 2021-03-05.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 jävsnämnden”.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 32 ”Beslut om uppföljning av
intern kontrollplan 2020/2021”, 2021-03-18.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 barn- och
utbildningsnämnden”.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 43 ”Beslut om uppföljning av
intern kontroll i samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2020/2021”,
2021-03-25.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021
samhällsbyggnadsnämnden”.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31/2021 ”Beslut om rapport
uppföljning av internkontroller 2020/2021”, 2021-03-23.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 kultur- och
fritidsnämnden”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-07
Ärendenummer
2020/368

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse Beslut om uppföljning av nämndernas kontroller i
de interna kontrollplanerna 2020/2021
Ärendet
Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska även utifrån reglementet
utfärda riktlinjer för den interna kontrollens organisation, utformning och
funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation.
Kommunstyrelsen har därför antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med
riktlinjen är att komplettera reglementet genom att förtydliga hur det praktiska
arbetet med intern kontroll ska gå till.
I reglementet framgår därefter att nämnderna har det yttersta ansvaret för att
organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det är
nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa
att verksamheten:
 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering
samt
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna
förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden. Respektive nämnd
ska sedan skicka uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 40 ”Beslut om uppföljning
av kontroller för 2020/2021 års interna kontrollplan”, 2021-04-27.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 social- och
omvårdnadsnämnden”.
 Kommunstyrelsens beslut § 51/2021 ”Beslut om uppföljning av
kommunstyrelsens interna kontrollplan avseende år 2020/2021”, 202103-31 (ärendenr: 2020/325).
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 kommunstyrelsen”
(ärendenr: 2020/325).
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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 Jävsnämndens beslut § 3/2021 ”Beslut om uppföljning av intern
kontrollplan 2020/ 2021”, 2021-03-05.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 jävsnämnden”.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 32 ”Beslut om uppföljning av
intern kontrollplan 2020/2021”, 2021-03-18.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 barn- och
utbildningsnämnden”.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 43 ”Beslut om uppföljning av
intern kontroll i samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2020/2021”,
2021-03-25.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021
samhällsbyggnadsnämnden”.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31/2021 ”Beslut om rapport
uppföljning av internkontroller 2020/2021”, 2021-03-23.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 kultur- och
fritidsnämnden”.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att samtliga nämnder har
upprättat interna kontrollplaner för 2020/2021 och att dessa är framtagna efter
de anvisningar som finns i reglementet samt riktlinjen för intern kontroll.
Samtliga nämnder har även utfört kontroller i enlighet med sin upprättade
kontrollplan samt redovisat en uppföljning av kontroller och åtgärder.
Genomgången av nämndernas uppföljningsrapporter påvisar dock att det
fortfarande finns ett behov av att arbeta med att stödja förvaltningarna i hur
kontroller och eventuella åtgärder ska formuleras, genomföras och
dokumenteras.
En uppföljning av eventuella åtgärder redovisas av respektive förvaltning till
ansvarig nämnd under senhösten 2021.
I samma rapport lämnar förvaltningen även ett förslag till nämnden interna
kontrollplan för perioden 2021/2022. Förvaltningens uppföljning samt den
interna kontrollplan som respektive nämnd fastställer skickas sedan till
kommunstyrelsen.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga de rapporter som följer upp
nämndernas kontroller enligt de interna kontrollplanerna för 2020/2021
till handlingarna.
Sändlista
Revisorerna

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2021-04-27

Social- och omvårdnadsnämnden

2021/111

§ 40 Beslut om uppföljning av kontroller för 2020/2021 års interna
kontrollplan
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapport för
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller 2020/2021
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt
bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över
uppföljningen av social- och omvårdnadsnämndens kontroller och framtagna
åtgärder för 2020/2021. Kontroller har genomförts av olika befattningar. Varje
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta godkänna rapport för
uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller 2020/2021.
- Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta enligt arbetsutskottet
med tillägget att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/73
”Beslut om uppföljning av kontroller för 2020/2021 års interna
kontrollplan”, 2021-04-13.
 Tjänsteskrivelse, ” Uppföljning av intern kontroll social-och
omvårdnadsnämnden 2020/2021”, socialt ansvarig samordnare Maria
Wänerstig, 2021-04-07.
 Rapport ”Uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens kontroller
2020 2021”, SAS Maria Wänerstig, 2021-04-07.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse,
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten:






bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen.
Följande ska framgå av rapporten:








Risk och beskrivning av risken.
Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde.
Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen.
Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov,
intervjuer eller dylikt).
Resultatet av kontrollen med kommentarer.
Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av
åtgärd/åtgärder.
Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde i april.
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2.1 Omvärldsrisker
Risk för smittspridning gällande Covid- 19

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Kontroll av följsamhet till basala hygienrutiner och efterlevnad av Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
Syfte med kontroll - VAD?
Minska risken för smittspridning i verksamheten.
Metod - HUR?
En dialog i ledningsgruppen kring vilka åtgärder som genomförts under året samt hur planeringen framåt ser
ut.
Pågående
Kommentar
Det är god följsamhet till socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien som omfattar handhygien och
användning av arbetskläder. Personal använder handsprit och skyddsutrustning i det patientnära arbetet.
Samtliga medarbetare har genomfört webbutbildning i basal omvårdnad med godkänt intyg. Personalen är
noga med att följa Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters råd och rekommendationer, till exempel att
inte gå till arbetet om man har symtom som kan vara tecken på covid-19. För att minska smittspridningen följer
personalen myndigheternas rekommendationer om vilken skyddsutrustning som ska användas i olika
situationer och utifrån frisk eller sjuk patient/brukare. Flertalet av medarbetarna har vaccinerat sig mot covid19, vilket också är att följa rekommendation från myndigheter och att visa eget ansvar för att minska
smittspridning och skydda de mest sköra/äldre. Personalen är uppmärksamma på symptom hos
patienter/brukare. Vid symtom som kan vara covid-19 ordineras provtagning på patienter/brukare och vid
konstaterad covid-19 genomförs smittspårning.

2.2 Verksamhetsrisker
Risken att förvaltningen inte kan anställa personal med rätt kompetens

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Kontroll av antalet ansökningar med rätt/formell kompetens
Syfte med kontroll - VAD?
Säkerställa att personal har rätt kompetens och att kvalitén vidmakthålls och utvecklas.
Metod - HUR?
Fråga ställs till samtliga enhetschefer om de behövt anställa obehörig personal under året.
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Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
I februari kontrollerade samtliga enhetschefer på förvaltningen huruvida de behövt anställa personal som
saknat rätt formell kompetens på visstid, vikariat eller tillsvidareanställning under perioden november till
januari. Frågan gällde ej timanställd personal. Formell kompetens kan variera på förvaltningen, men de
vanligaste kraven är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor samt socionomer. Kontrollen visade att
två chefer med ansvar för äldreomsorg anställt varsin medarbetare som saknat formell kompetens.

Åtgärder
Delta på rekryteringsmässor och samverkan med högskolor och VO collage.

Slutdatu
m
2020-1231

Avslutad

Kommentar

2.3 Legala (juridiska) risker
Risk för att handläggningen inte lever upp till de lagkrav som finns

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Kontroll av handläggning och dokumentation i ärenden som gällande äldre och personer med
funktionsnedsättning
Syfte med kontroll - VAD?
Att säkerställa och upprätthålla en hög rättssäkerhet och följsamhet till Socialstyrelsens föreskrift och allmänna
råd SOSFS 2014:5 om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Metod - HUR?
Manuell granskning av fem slumpvist utvalda ärenden inom SOL, LSS. IVO:s granskningsmall kommer att
användas
Pågående
Kommentar
Äldreomsorgen - Fem utredningar har granskats, två av dessa gäller kortvård och tre hemtjänst.
Utredningarna är genomförda av fyra olika handläggare. Det framgår tydligt i alla utredningar vad ansökan
avser, vem som gjort ansökan och när den inkommit. Uppgifter om namn, personnummer, adress och
beslutsdatum är tydliggjort. Samtycke till att inhämta information från andra har dokumenterats i de fall detta
varit aktuellt. Utredningskontakterna är dokumenterade med datum. Pågående insatser är tydliggjorda.
Kommunicering av innehållet i utredningen saknas i två ärenden. Vem som lämnat uppgifterna skulle kunna
tydliggöras i texten. IBIC (Individens behov i centrum) används till viss del när det gäller att beskriva individens
behov strukturerat. Handläggarens bedömning kring behoven skulle kunna tydliggöras mer än vad som sker
idag. Varje behov ska enligt IBIC skattas utifrån ingen svårighet till lätt, måttlig, svår eller total. I bedömningen
saknas uppgifter om individens målsättning inom de olika behovsområdena. I bedömningen har i några fall
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personfaktorer och omgivningsfaktorer lyfts in vilket inte är nödvändigt. Av besluten framgår tydligt vilka
insatser som blivit beviljade. Handläggningstiden från ansökan till beslut för dessa utredningar ligger på i snitt
två dagar. Strukturen på ärendebladet följer inte modellen för att utreda behov enligt IBIC vilket är en utmaning
och bidrar till att de ser olika ut gällande rubriker.
Funktionsnedsättning - Fem ärenden granskats. Utredningarna är gjorda av fyra olika handläggare. I
samtliga ärenden framgår tydligt vad ansökan avser och hur den inkommit. Namn, personnummer,
ansökningsdatum och beslutsdatum är tydliggjort. Samtycke till att inhämta information från andra är inte tydligt
dokumenterade i alla ärenden. Däremot framgår utredningskontakter och pågående insatser. I alla ärenden har
personkretstillhörigheten utretts. Arbetssättet IBIC har används till viss del för att beskriva den enskildes behov
och resurser. I bedömningen saknas individens avsedda funktionstillstånd (mål) och skattning samt föreslagen
insats. Kommunicering av utredningens innehåll framgår i tre av fem ärenden. Det finns behov av att
strukturera om rubrikerna i ärendebladet så att de stämmer överens med IBIC som utredningsmodell. I
texterna är det en hel del upprepningar. En utredning omfattar nitton sidor med information. Handläggaren bör
inte inhämta mer information än vad som krävs i det enskilda fallet. I samma ärende har kontakter tagits med
socialtjänsten vilket inte framgår av samtycket. Beslutet i samma ärende är otydligt kring vad som beviljas
respektive avslagits.
Kontroll av följsamhet till rutin för Hälso- och sjukvårds dokumentation enligt ICF
Syfte med kontroll - VAD?
Att upprätthålla en god och säker HSL dokumentation.
Kontrollera följsamheten till rutinen för HSL dokumentation. Kontrollera att journalföring sker enligt gällande
lagar,(patientdatalagen 2008:355, hälso- och sjukvårdslagen 2017:30) föreskrifter och rutiner.
Metod - HUR?
Manuell granskning av slumpmässigt utvalda journaler inom hälso- och sjukvård.
Pågående
Kommentar
Granskningen av kontrollen visar att följsamheten till rutinen för Hälso- och sjukvårdsdokumentationen enligt
ICF överlag är bra. Legitimerad personal dokumenterar bra på ett strukturerat sätt med möjlighet till råd och
stöd i dokumentation. Följsamhet till dokumentation enligt struktur för innehåll i journalen är god. Det finns dock
ett fortsatt behov av att tydliggöra samtycket och dess delar i dokumentationen samt fortsatt granskning av
dokumentation.
Kontroll av genomförandeplanernas kvalitet inom äldreomsorg och för personer med
funktionsnedsättning
Syfte med kontroll - VAD?
Att enheterna upprättar genomförandeplanen inom 14 dagar och att det finns dokumenterat hur den enskilde
varit delaktig vid upprättandet.
Metod - HUR?
Manuell granskning av fem slumpmässigt utvalda ärenden på samtliga enheter.
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Tio genomförandeplaner har granskats inom äldre- och handikappomsorgen. Samtliga genomförandeplaner
omfattar olika insatser vilket bidragit till en bra spridning för att få uppfattning om hur kvalitén ser ut.
Genomförandeplanen ska följas upp vid behov eller minst var 6:e månad. Vid urvalet av
genomförandeplanerna saknades en plan samtidigt som fyra var äldre än 6 månader. Namn, personnummer
framgår på ett tydligt sätt av genomförandeplanen. Namnet på kontaktman och övergripande mål saknas på
två genomförandeplaner.
Genomförandeplanernas kvalitet är ojämn mellan olika verksamheter. I vissa fall omfattar genomförandeplanen
både behov som den enskilde klarar själv och behov som den enskilde behöver stöd med. Den egna förmågan
framgår inte alltid tydligt och ett stort utvecklingsområde är att tillsammans med den enskilde kunna sätta
konkreta mål som är motiverande och uppnåbara för den enskilde. Merparten av genomförandeplanerna har
använd IBIC livsområden för aktiviteter/delaktighet i beskrivning av behov men några verksamheter använder
egna termer och begrepp. Det framgår endast på två genomförandeplaner att den enskilde varit med i
upprättandet men inte på vilket sätt dialogen förts. Det förekommer förkortningar av brukarens namn genom att
skriva första bokstaven i tilltalsnamnet vilket inte är att rekommendera. I beskrivningen av hur insatsen ska
genomföras används begreppet "vi" återkommande vilket inte är att rekommendera.
Det finns en stor potential till att förbättra kvalitén ytterligare och att få genomförandeplanen till att bli ett
verktyg som används i det dagliga arbetet.
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Kontroll
Kontroll av handläggning och dokumentation i ärenden som gällande försörjningsstöd, missbruk, barn
och unga.
Syfte med kontroll - VAD?
Att säkerställa så att dokumentationen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Metod - HUR?
Manuell granskning av fem slumpvist utvalda ärenden inom försörjningsstöd, missbruk samt barn och unga.
IVO:s granskningsmall kommer att användas.
Pågående
Kommentar
Ekonomiskt bistånd - Fem utredningar har granskats. I samtliga utredningar saknas namn, adress och
personnummer på den person som ansökan avser. Vad detta beror på är oklart. Samtliga utredningar har en
tydlig ansökan men det framgår inte på vilket sätt ansökan inkommit till förvaltningen. I de fall samtycke
omnämns i utredningen framgår inte vad den omfattar. Handläggaren har gjort en egen bedömning i alla fem
utredningar men det finns ingen koppling till vilken laglig grund rätten till bistånd föreligger. En utredning
omfattar ett avslag om ekonomiskt bistånd men det saknas information om hur den enskilde kan överklaga
ansökan. Det framgår inte på vilket sätt utredningen innehåll har kommunicerats med den enskilde. I ett ärende
saknas information om vem som fattat beslutet och när beslutet fattats.
Missbruk - Fem ärenden har granskats. I samtliga ärenden framgår vem ansökan avser med namn och
adress, personnummer saknas dock på utskriften. I tre av utredningarna framgår det tydligt vad ansökan avser
men det framgår inte när ansökan inkommit. Två ärenden handlar om orosanmälningar, dessa har utreds i
sedvanlig ordning utan att det framgår att det finns en ansökan. Det framgår inte när orosanmälan inkom till
förvaltningen. Inga av utredningarna är genomförda utifrån IBIC som modell varför också rubriksättningen
skiljer sig åt mellan handläggare. I två ärenden saknas tydliga beslut om vad som blivit beviljat och i vilken
omfattningen samt när beslutet fattats. I ett ärende framgår inte vem som handlaget ärendet. Det framgår inte
att man under utredningens gång använt sig av några standardiserade bedömningsmetoder. Det saknas mål
med insatserna. Det framgår inte att något samtycke inhämtas i de fall andra personer eller myndigheter
lämnat information till utredningen. Hur utredningsinnehållet har kommunicerats med den enskilde saknas. I ett
ärende har flera orosanmälningar inkommit och det tar två månader innan nämnden fattade beslut att vidta
några åtgärder.
Barn och unga - Fem utredningar har granskats. utredningarna är gjorda av fem olika handläggare. Barn och
unga använder sig av arbetssättet BBIC för att beskriva barns behov vilket speglar den utredningsmall som
handläggarna har att förhålla sig till. I alla fem utredningar framgår det på ett tydligt sätt när utredningen
öppnats, när utredningen inleddes, ansvarig handläggare, barnets namn, personnummer och adress samt
vårdnadshavarnas namn, personnummer och adress. Två ärenden är orosanmälningar övriga tre ärenden
gäller ansökan om stöd i föräldrarollen. I alla utredningar är den inhämtade information strukturerad. Det
framkommer på ett tydligt sätt vem informationen kommer från. Barnets behov och uppfattning beskrivs på ett
föredömligt sätt. Föräldraförmågan är grundligt utrett. Utredningen innehåller en analys och bedömning av
handläggaren. En del uppgifter återkommer vid flera tillfällen men under olika rubriker. Samtliga utredningar
innehåller ett särskilt beslut där det tydligt framgår vad som är beslutat, datum och en motivering. Hur
innehållet i utredningen har kommunicerats framgår inte. I en av utredningarna saknas information om barnet
behov, utveckling och hur utredningen genomförts.

Åtgärder
Kompetenshöjande - Tydliggöra dokumentationen kring samtycke

Slutdatu
m
2021-1231

Pågående

Kommentar

7

2.4 Risk för förtroendeskada

230

Risk för felaktiga utbetalningar gällande ekonomiskt bistånd

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
8. Medium
Kontroll
Kontroll av utbetalning av försörjningsstöd
Syfte med kontroll - VAD?
Säkerställa en säker och trygg hantering av utbetalningar till personer med försörjningsstöd
Metod - HUR?
Stickprov genomförs på personer som fått försörjningsstöd i verksamhetssystemet Procapita
Pågående
Kommentar
Utbetalningarna granskas varje dag, ansvarig chef har även genomfört stickprovskontroller. Dessa har inte
visat några oegentligheter, men det är ändock viktigt att kontrollerna fortlöper.

Åtgärder
Elektroniska kontroller

Slutdatu
m
2020-1231

Avslutad

Kommentar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-03

Kommunstyrelsen

2020/325

§ 51 Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens interna
kontrollplan avseende år 2020/2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av
kommunstyrelsens kontroller 2020 2021.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt
bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa
att verksamheten:
 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering
samt
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna
förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall
kommunstyrelsen.
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över
uppföljningen av kommunstyrelsens kontroller och framtagna åtgärder för
2020/2021. Kontroller har genomförts av respektive berörd avdelning. Varje
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport
för uppföljning av kommunstyrelsens kontroller 2020 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens interna
kontrollplan avseende år 2020/2021”, förvaltningsekonom Federico
Dell'Anna 2021-02-22.
 Rapport ”Uppföljning av kommunstyrelsens kontroller 2020 2021”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2021-02-22.
 Intern kontrollplan 2020 2021.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-03

Kommunstyrelsen

Sändlista
Ekonomichef
Personalchef
IT-chef
Kanslichef

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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KOMMUNSTYRELSE

Uppföljning av kontroller 2020/2021
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1 Inledning
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse,
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten:






bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra oegentligheter
och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som bedöms
som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga eller medföra
stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom kontroller och åtgärder
förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla kunskap för att kunna utveckla
och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i
den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen.
Följande ska framgå av rapporten:








Risk och beskrivning av risken.
Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde.
Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen.
Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov,
intervjuer eller dylikt).
Resultatet av kontrollen med kommentarer.
Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av
åtgärd/åtgärder.
Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i april.
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder
2.1 Verksamhetsrisker
Ärendehantering

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Uppföljning ärendehantering
Syfte med kontroll - VAD?
Att det kontinuerligt genomförs utbildning kring ärendehantering generellt i förvaltningarna samt att nya
handläggare får en utbildning i ärendehantering.
Metod - HUR?
Uppföljning av att det finns rutiner för genomförande av utbildningar och innehåll samt uppföljning av att
samtliga nya handläggare fått utbildning
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Förvaltningen har granskat huruvida det finns rutiner för utbildning och kan konstatera att det finns rutiner för
utbildning för nyanställd personal gällande grundläggande kunskaper och användning av
ärendehanteringssystem Evolution.
Förvaltningen kan även konstatera att det har tagits fram utbildningsmaterial under 2020 för en grundläggande
handläggarutbildning i hantering av allmänna handlingar och att kansliavdelningen har genomfört utbildningar
för vissa förvaltningar. Detta arbete fortsätter under 2021 samt så kommer ett arbete påbörjas för att ta fram en
digital ärendehandbok.
Det genomförs även kontinuerlig utbildning av nämndsekreterare genom sekreterargruppen där alla
sekreterare även ska gå en extern utbildning under 2021.
Under 2020 har arbetet påbörjats med att ta fram en digital grundutbildning för förtroendevalda, detta arbete
fortsätter under 2021.

Lönesystem

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
8. Medium
Kontroll
Granskning av körschemat
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet med kontrollen är att granska att körschemat är uppdaterat för att upptäcka eventuella fel i förebyggande
syfte
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Kontroll
Metod - HUR?
genom granskning
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Kontroll av körschema genomförs varje dag och det fungerar bra.

Finns bara en person på IT som kan lönesystemet. personen kan bli sjuk.

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av rutin för bemanning på IT gällande lönesystem
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att kontrollera rutin för kvalificerad bemanning på IT gällande lönesystem
Metod - HUR?
Avstämning med IT-avdelning (intervju)
Pågående
Kommentar
Ytterligare en person på it avdelningen håller på att lära sig e-companion, Helena Hammar.

2.2 Finansiella risker
Inläsning av data från försystem

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av försystem
Syfte med kontroll - VAD?
Uppföljning av vilka försystem vi har som är i bruk och vad de genererar i Agresso.
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Kontroll
Metod - HUR?
intervjuer
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Matrisen över vilka försystem vi har och vad de genererar in i Agresso har blivit uppdaterad och finns under
\\SRVFILE01\Gemensam\Ekonomi-Privat-ny\Ekonomihandbok\Listor och register.
Vi har skapat en åtgärd för att följa upp två system (TelliQ och R-book) som inte är i bruk än.

Åtgärder

Slutdatum

Telliq och R-book

2021-12-31

Ej påbörjad

Kommentar

Felaktig attestering av fakturor

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Möjlighet att identifiera felattesterade fakturor med hjälp av Agresso
Syfte med kontroll - VAD?
Test av framtagen rapport i Agresso för att identifiera fel vid beslutsattest av faktura.
Metod - HUR?
Agresso och analys i Excel
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Kommunstyrelsen har gjort en kontroll för att identifiera felattesterade fakturor under perioden P1-P10 2020
Med hjälp av en browserfråga i Agresso har vi exporterat alla attesterade fakturor till en excel fil. Vi har sedan
filtrerat fram fakturor med status ''besl.attest lev.fakt'' som har blivit bearbetade av en medarbetare som inte är
attestansvarig enligt Agresso. För dessa fakturor har en kontroll mot attestreglemente/attestlistan för nämnden
gjorts.
KFN - kontroll av felattesterade fakturor har gjorts (202001-202010), där samtliga fakturor är attesterade av en
person med behörighet enligt attestreglementet eller av en ersättare som också är behörig enligt
attestreglementet.
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Kontroll
SBN - Då Samhällsbyggnadsförvaltningen genomgått en omorganisation där personer ändrat roller och
behörigheter så har ersättare enligt attestlistan gått in och ersatt för att underlätta övergång samt uppstart av
ny organisation.
BUN- kontroll av felattesterade fakturor har gjorts (202001-202012). Med ett undantag var samtliga fakturor är
attesterade av en person med behörighet enligt attestreglementet eller av en ersättare som också är behörig
enligt attestreglementet. Undantaget berodde på att en tillfällig ersättare hade gått in på en del av förskolan då
en rektor vad sjukskriven en längre tid.
SON-kontroll av felattesterade fakturor har gjorts genom att jämföra beslutsattester på fakturor under period
januari - oktober 2020 med attestlista för nämnden. Avvikelser från attestlistan sker efter delegationsbeslut av
förvaltningschef, i syfte att säkra fakturaflödet under semesterperiod.

Åtgärder
Rapport felattesterade fakturor till förvaltningschef

Slutdatum
2021-11-30

Ej påbörjad

Kommentar

Felaktigt inskannade fakturor

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av antalet felaktiga/felskannade inkommande fakturor
Syfte med kontroll - VAD?
identifiera antalet felaktiga/felinskannade fakturor för återrapportering till leverantör
Metod - HUR?
löpande uppföljning
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
En kontroll av felaktiga inkommande fakturor görs löpande. Vi har skapat en mapp under G:\Ekonomi-Privatny\Löpande bokföring\202x\Leverantörsreskontra 202x\Fel där vi registrerar de olika fel vi upptäcker i vårt
dagliga arbete. En avstämning av registrerade fel görs kvartalsvis och nya åtgärder läggs upp vid behov.
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Uteblivna intäkter från bidrag

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
kontroll av rutin
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera om en gemensam rutin för hela kommunen har tagits fram och informera respektive
förvaltningsekonom.
Metod - HUR?
intervjuer
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Varje förvaltningschef har ansvar för att fatta beslut om vilka av de övergripande riktade statsbidrag som
förvaltningen ska ansöka om. Det är bara barn- och utbildningsförvaltningen som har en skriftlig rutin som
beskriver förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och bevakning av riktade statsbidrag. Rutinen
antogs av utbildningschefen den 2018-03-15.

Åtgärder

Slutdatum

Framtagande av förvaltningsspecifik rutin

2021-12-31

Pågående

Kommentar

2.3 Legala (juridiska) risker
Ingen kontroll och läsning av e-postkonton

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Kontroll av olästa e-postkonto
Syfte med kontroll - VAD?
Informationssäkerhet samt rättssäker hantering av inkommande handlingar via e-post.
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Kontroll
Metod - HUR?
Granska antal e-postkonton som ej är lästa

Kommentar
Se kontrollen nedan.
Kontroll av olästa e-postkonton
Syfte med kontroll - VAD?
Informationssäkerhet
Metod - HUR?
Kontroll av ej påloggade AD-konton alternativt i exchange

Kommentar
Räknat andel konton som inte loggat in under 2021 (siffror från 2021-02-18). Skola 3,98%, Admin 1,71% som
inte loggat in under året.

Åtgärder

Slutdatum

Kontroll av konton son inte loggat in under 2021 (2021-02-18)

2021-12-31

Pågående

Kommentar

Delegationsbeslut blir inte anmälda till politisk instans

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Uppföljning av utbildning kring delegation och anmälan av delegationsbeslut
Syfte med kontroll - VAD?
Att det kontinuerligt genomförs utbildning kring delegation och anmälan av delegation generellt samt specifikt
för de personer som får fatta beslut på delegation
Metod - HUR?
Uppföljning att det finns rutiner för genomförande av utbildningar och innehåll samt uppföljning att berörda
informeras vid revideringar av delegationsordningen
Avslutad - Åtgärd krävs inte
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Kontroll
Kommentar
Förvaltningen har granskat huruvida det finns rutiner för genomförande av utbildningar av delegation samt
kommunikation vid revideringar av delegationsordningar och kan konstatera att nyanställda som ska fatta
beslut på delegation får en utbildning samt att det finns rutiner för att informera berörda vid ändringar av
delegationsordningen.
Förvaltningen kan även konstatera att det har genomförts utbildningar för medarbetare som varit anställda
under längre tid med syftet att repetera processen. Under 2021 kommer även information kring delegation och
anmälan av delegationsbeslut att inrymmas i en digital handläggarutbildning/ärendehandbok.

2.4 Risk för förtroendeskada
Hänvisningssystemet

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Kontroll av ej korrekta hänvisningar
Syfte med kontroll - VAD?
Se andelen som ej hänvisar sig korrekt
Metod - HUR?
Mätning av andel samtal som ej besvaras (alternativt kopplas vidare till receptionen)
Pågående
Kommentar
Granskning av inkommande analyser för telefonistgruppen har genomförts. De visar på att samtal som ej är
besvarade är en följd av ej hänvisade anknytningar vilket leder till att inkommande samtalet lägger på alt.
kopplar vidare till växeln där köbildning blir som också leder till att inkommande samtal läggs på innan samtalet
kopplas fram. Man kan se en trend med ett extra hårt tryck på ej besvarade samtal på fm vid kl.8-10 och
mellan kl.14-15 på em.

Ingen eller försenad utlämning av allmän handling

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Granskning av inkomna begäran om utlämnande av allmän handling
Syfte med kontroll - VAD?
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Kontroll
Granskning av inkomna förfrågningar som inkommit till kommunens officiella e-post adress och uppföljning av
att dessa har besvarats skyndsamt av förvaltningen.
Metod - HUR?
Stickprovskontroller på inkomna förfrågningar till den officiella e-post där en eller flera allmänna handlingar
begärs ut.
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar
Förvaltningen har gjort en granskning av inkomna begäran om utlämnande av allmän handling genom
stickprovskontroller på inkomna förfrågningar till den officiella e-post där en eller flera allmänna handlingar
begärs ut.
Mätningsperiod var 2020-10-01—2020-12-31
Metoden har varit att under perioden har gått igenom inkomna förfrågningar av utlämnande av allmän handling
till tidaholms.kommun@tidaholm.se
Medräknade i denna kontroll är inte förfrågningar som har inkommit direkt till enskild handläggare.
Granskningen visar att det främst handlar om förfrågningar kring ekonomi.
Under perioden har det inkommit 19 förfrågningar, av dessa har 9 fått en eller flera påminnelser.
Granskningen visar således att dessa förfrågningar inte har hanterats skyndsamt och att det därför föreligger
en avvikelse och brist.

Åtgärder

Slutdatum

Utbildning i hantering av allmänna handlingar och grunder i god förvaltning

2021-12-31

Pågående

Kommentar

2.5 Informationssäkerhetsrisker
Hantering av lösenord

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Utbildning Informationssäkerhet för medarbetare
Syfte med kontroll - VAD?
Att utbildning inom informationssäkerhet har genomförts av samtliga användare.
Metod - HUR?
Uppföljning att medarbetare har genomfört utbildning
Pågående

11
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Kontroll
Kommentar
Se kontrollen nedan.
Att utbildning inom informationssäkerhet har genomförts av samtliga användare.
Syfte med kontroll - VAD?
Att utbildning inom informationssäkerhet har genomförts av samtliga användare
Metod - HUR?
Uppföljning att medarbetare har genomfört utbildning
Pågående
Kommentar
Ingen separat informationssäkerhetsutbildning har skett under 2020. Viss information kring
informationssäkerhet ingår i den säkerhetsinstruktion som ska läsas av samtliga nya användare.
Säkerhetsinstruktionen håller på att läggas över till ett mer tillgängligt och översiktligt sätt för att göra den mer
lättillgänglig. Eventuellt kommer vi även kunna följa upp detta på användarnivå.

Kommunens datorer saknar krypterade hårddiskar

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Kryptering av hårddiskar
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera att kommunens datorer är krypterade
Metod - HUR?
säkerställa att krypteringsfunktion är aktiverade på nya datorer

Kommentar
Plan framtagen med konsult för hur införandet ska genomföras. Påbörjas under våren.
Kontrollera att kommunens datorer är krypterade
Syfte med kontroll - VAD?
Kontrollera att nya datorer är krypterade
Metod - HUR?
Andel nya datorer som har aktiverat kryptering.

Kommentar
Se kontrollen ovan.
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Åtgärder

Slutdatum

Plan framtagen med konsult

2021-12-31

Pågående

Kommentar

13
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2021-03-05

Jävsnämnden

2020/34

§ 3 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2020/ 2021
Jävsnämndens beslut
 Jävsnämnden beslutar att godkänna rapport för uppföljning av den
interna kontrollplanen 2019/2020
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagens sjätte kapitel, 6 § framgår det att det är nämndens ansvar
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt
bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Av Tidaholms kommuns riktlinje om intern kontroll framgår att syftet med
intern kontroll är att säkerställa att verksamheten:
 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering
samt
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna
förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.
Vidare framgår av riktlinjen att uppföljningen av den interna kontrollplanen ska
sammanfattas och redovisas i en rapport till nämnden.
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över
uppföljningen av jävsnämndens interna kontrollplan för 2020/2021. Varje
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna rapport för
uppföljning av den interna kontrollplanen 2019/2020
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2020/
2021”, förvaltningschef Anna Eklund, 2021-02-23.
 Rapport ”Uppföljning av jävsnämnden intern kontrollplan 2020/2021,
Kanslichef Anna Eklund, 2021-02-23.
 Jävsnämndens interna kontrollplan 2020/2021.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
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1 Inledning
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Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse,
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten:






bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen.
Följande ska framgå av rapporten:








Risk och beskrivning av risken.
Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde.
Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen.
Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov,
intervjuer eller dylikt).
Resultatet av kontrollen med kommentarer.
Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av
åtgärd/åtgärder.
Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde i april.

3

2 Uppföljning av kontroll och åtgärder
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2.1 Verksamhetsrisker
Otydlig ansvarsfördelning

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
6. Medium
Kontroll
Uppföljning av rutin för ärendeprocess
Syfte med kontroll - VAD?
Att det finns en känd och fungerande rutin för hantering av ärenden som ska behandlas på jävsnämnden samt
att det förekommer fungerande arbetsmöten.
Metod - HUR?
Uppföljning av att samtliga berörda tjänstemän har vetskap om rutinen samt att rutinen är aktuell
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Förvaltningen har granskat om det finns en fungerande rutin för hantering av ärenden som ska behandlas på
jävsnämnden samt att den är känd. Uppföljningen har skett genom intervjuer med berörda tjänstepersoner
samt granskning kring om rutinen är aktuell.
Granskningen visar att rutinen är färdigställd samt att denna har varit föremål för en genomgång för berörda
handläggare. samtliga handläggare har nu god kunskap om rutinen.

2.2 Legala (juridiska) risker
Felaktig hantering av personuppgifter

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
6. Medium
Kontroll
Uppföljning personuppgiftshantering
Syfte med kontroll - VAD?
Att det finns aktuell rutin för hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR och att den är känd.
Att det finns en uppdaterad registerförteckning på personuppgiftsbehandlingar som sker inom jävsnämnden.
Metod - HUR?
Granskning av att det finns en aktuell rutin samt kontroll att anställda känner till den.
Granskning att det finns en uppdaterad registerförteckning.
Avslutad - Åtgärd krävs
Kommentar

4
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Kontroll
Förvaltningen har granskat att det finns aktuella rutiner för hantering av personuppgifter samt granskat att
rutinerna är kända för de tjänstepersoner som handlägger för jävsnämnden. Intervjuer har genomförts med 5
tjänstepersoner.
Förvaltningen har granskat huruvida det finns en uppdaterad registerförteckning på
personuppgiftsbehandlingar inom jävsnämnden. Granskningen visar att det inte finns en sådan och detta
måste åtgärdas. Registerförteckningen skulle ha tagits fram under 2020 men arbetet blev förskjutet på grund
av covid 19 pandemin.

Åtgärder
Upprätta registerförteckning för Jävsnämnd

Slutdatu
m
2021-1031

Pågående med avvikelse

Kommentar

2.3 Risk för förtroendeskada
Tjänstepersoner blir utsatta för påtryckningar

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Intervjuer med tjänstepersoner om eventuella påtryckningar
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet med kontrollen är att granska i vilken utsträckning tjänstepersoner som handlägger ärenden för
jävsnämnden upplever att de blir utsatta för påtryckningar.
Metod - HUR?
Intervjuer
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Förvaltningen har granskat huruvida tjänstepersoner som handlägger ärenden för jävsnämnden upplever att de
har blivit eller blir utsatta för påtryckningar. Granskningen har skett genom intervjuer där 6 handläggare har
blivit intervjuade. Frågorna har varit:
1.)Har du vid något eller några tillfällen upplevt att någon eller några försöker påverka dig vid handläggningen
av ett ärende (för jävsnämnden)?
2.) Om ja, var det någon/några utanför kommunens organisation eller någon/några inom kommunens
organisation som försökte påverka dig?
3.) Om ja vid 1, kan du berätta vad som hände/inträffade?
4.) Om ja vid 1, hur agerade du?
5.) Om ja vid 1, kände du att personens/personernas agerande försvårade/påverkade ditt arbete och din
handläggning?
6.) Om ja vid 1, visste du hur du skulle agera och vem du kunde vända dig till?

5
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Kontroll
7.) Om nej vid 1, om någon i framtiden skulle försöka påverka dig i din handläggning vet du hur du ska agera
och vem du kan vända dig till
Samtliga respondenter har svarat att de aldrig upplevt att någon eller några försökt att påverka dem i deras
handläggning och bedömning. Detta varken vid handläggning för samhällsbyggnadsnämnden eller
jävsnämnden. Samtliga av respondenterna har svarat att om de skulle uppleva att de blev utsatta för
påtryckningar så skulle de direkt vända sig till förvaltningschefen för jävsnämnden. Övriga synpunkter är att
flera av respondenterna anser att uppdelningen mellan samhällsbyggnadsnämnd och jävsnämnd har förenklat
handläggningen av ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunen. Detta både för de som
handlägger ärenden och för dem som ansöker.
Vissa respondenter har däremot väkt frågor kring hur jäv hanterats generellt i nämnder och styrelse samt hur
utbildning kring det sker.

6
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2021-03-18

Barn- och utbildningsnämnden

2020/437

§ 32 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2020/2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa rapporten
gällande uppföljning av kontroller 2020/2021 samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska varje nämnd se till att det
årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en
uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt en intern kontrollplan för
perioden 2020/2021 (§ 139/2020) och förvaltningen har nu följt upp de
kontroller som anges i planen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
fastställa rapporten gällande uppföljning av kontroller 2020/2021 samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av intern kontrollplan år
2020/2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-09.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021”.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anvisning
Den färdiga rapporten skickas till KS efter att den är tagen av nämnden.

3
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1 Inledning
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse,
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten:
•
•
•
•
•

bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen.
Följande ska framgå av rapporten:
•
•
•
•
•
•
•

Risk och beskrivning av risken.
Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde.
Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen.
Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov,
intervjuer eller dylikt).
Resultatet av kontrollen med kommentarer.
Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av
åtgärd/åtgärder.
Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde i april.
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder
2.1 Omvärldsrisker
Hög frånvaro av personal kan påverka verksamhet

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
16. Kritisk
Kontroll
Regelbunden uppföljning av frånvaro av personal
Syfte med kontroll - VAD?
Kunna planera och organisera utifrån nuläge i våra verksamheter så att eventuella konsekvenser påverkar i så
liten grad som möjligt. Bemanna upp vissa verksamheter när det blir ansträngt läge.
Metod - HUR?
Veckovisa avstyämningar mellan förvaltning och skolledare
Pågående
Kommentar

Åtgärder
Frånvaro av personal

Slutdatu
m
2021-0630

Pågående

Kommentar
Medvetet och noggrant arbete kring hur frånvarande personal påverkar olika verksamheter. vilken
inverkan har det på undervisningens kvalitet med distansundervisning t.ex. Vilken påverkan har
det på skolutvecklingsarbete? Detta arbete kommer fortlöpa under hela året.
Kontinuerlig uppföljning av frånvaro

2021-1231

Pågående

Kommentar
Veckovis uppföljning av frånvarande personal kopplat till Corona.. Varje ansvarig rektor för in
uppgifter i en loggbok i Teams. Detta överförs sedan till Evolution.
Fortsatt uppföljning så länge dessa omständigheter är pågående.

5

2.2 Verksamhetsrisker
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Risk att rutiner för egenvård i skolverksamheterna inte efterlevs.

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
16. Kritisk
Kontroll
Kontroll av att rutiner för barns tillsyn och egenvård efterlevs i förvaltningens förskolor och
grundskolor
Syfte med kontroll - VAD?
Syftet är att kontrollera huruvida rutiner för barns tillsyn och egenvård efterlevs i förvaltningens förskolor och
grundskolor.
Metod - HUR?
Kontrollanten ställer följande frågor till en rektor inom förskolan och två rektorer inom grundskolan:
- Hur utförs de hälso- och sjukvårdsåtgärder som barn/elever vid enheten ska få, enligt befintliga
egenvårdsplaner?
- Finns det egenvårdsplaner som reglerar samtliga hälso- och sjukvårdsåtgärder som personal utför för
barn/elever?

Kommentar
Kontrollanten har ställt nedanstående frågor till rektorer för förskolan och grundskolan per e-post i januari 2020.
Svar har inkommit från samtliga tillfrågade och sammanställts nedan.
1. "Har rektor rutiner för egenvård?" Av rektorernas svar framgår att förvaltningen har en blankett som anger
rutiner för egenvård. Samtliga tillfrågade rektorer känner till dessa rutiner och använder denna blankett.
2. "Anser ni att rutinerna följs?" Av rektorernas svar framgår att förvaltningens gemensamma rutin för egenvård
inte är tillräckligt tydlig. Därför har ungefär hälften av de berörda rektorerna tagit fram kompletterande och
anpassade rutiner sina enheter.
3. "Skrivs alltid överenskommelse med vårdnadshavare när personal utför egenvård?" Av rektorernas svar
framgår att så sker. Överenskommelsen skrivs i regel med hjälp av ovan nämnda blankett för egenvård.
4. "Finns alltid intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömt insatsen som egenvård?" Av
rektorernas svar framgår att ett sådant intyg saknas i vissa fall. Flera rektorer kände inte till att de har möjlighet
att begära in ett sådant intyg. Intyget ifråga ska utfärdas av läkare och lämnas till skolan av berörda
vårdnadshavare.
Kontrollanten ser att resultatet av kontrollen kräver att åtgärder vidtas för att förtydliga förvaltningens rutin för
egenvård. Det är viktigt att rutinen stödjer samtliga enheters arbete med egenvård på ett tydligt och tillräckligt
sätt. Av rutinen bör det tydligt framgå att skolan ska begära att berörda vårdnadshavare lämnar in ett intyg från
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Av intyget ska det framgå att sjukvårdsinsatsen ifråga utgör
egenvård, vilket innebär att skolans personal får lov att utföra sjukvårdsinsatsen.

Åtgärder
Förtydliga förvaltningen rutin för egenvård

Slutdatu
m
2020-1001

Pågående med avvikelse

Kommentar
Centrala resursteamet ansvarar för att rutinen är uppdaterad och enhetlig med lagkrav.

6

Åtgärder
Uppdatering
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Slutdatu
m
2021-0430

Pågående

Kommentar
Planen ska vara känd och använd av chefer och berörd personal.
Information

2021-0531

Pågående

Kommentar
Centrala resursteamet med ansvarig chef tar ansvar för tar berörda chefer får rätt information.
Chefer i sin tur informerar på sina enheter.

Uppföljning av elever med skolgång i andra kommuner

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Uppföljning av elever där Tidaholm både är hemkommun och skolkommun.
Syfte med kontroll - VAD?
Se till att vi följer det meddelandeansvar som ligger med i samverkansavtal för förskola, grundskola, gy i
Skaraborg.
Metod - HUR?
Information till skolledare
Pågående
Kommentar
Kontrollenkät till rektorer inom grundskolan för att få en bild av hur arbetet med skolpliktsansvar ser ut i
dagsläget.

Intern kontroll - Uppföljning av elever med skolgång i andra kommuner
Svar från rektorer
Skollagen (2010:800)
7 kap. §§ 21 – 22 samt 15 kap. § 15
Den här blanketten besvaras av rektor på grundskola svarat 7
Har du kännedom om att man ska meddela Ja 7 Nej
hemkommun när en elev börjar
vid grundskola eller gymnasium i
Tidaholms kommun?

7

Kommentarer:
- Inget formellt meddelande som sker rutinmässigt, dock behöver de fylla i papper som
hemkommunen ska skriva under (för kostnadsdelen) och då vet de om att eleven börjar
här(?).
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-Ja, men ej varit aktuellt.
Har du kännedom om att man ska meddela Ja 5 Nej 2
hemkommun när en elev slutar
vid grundskola eller gymnasium i
Tidaholms kommun?
Kommentarer:
- Har inte varit med om detta.
-Ja, men ej varit aktuellt.
Har du meddelat någon hemkommun när Ja 5 Nej 2
en elev har börjat på skolan?
Kommentarer:
-Ja, utifrån kostnadsdel och överlämning.
- Har ej varit aktuellt
Har du meddelat någon hemkommun när Ja 1 Nej 6
en elev slutar på skolan?
Kommentarer
- Har ej varit med om detta (tror vi)
- Har ej varit aktuellt
Har du fått information från en annan Ja 3 Nej 4
kommun när en elev startat sin skolgång
i den kommunen?
kommentarer:
- har ej varit aktuellt
Har du fått information från en annan Ja 1 Nej 6
kommun om en elev har avslutat sin
skolgång i den kommunen?
- har ej varit aktuellt
Finns rutin på skolan för att följa upp om Ja Nej 4 Ej svar 3
nyinflyttade skolpliktiga barn till kommunen
har en skoltillhörighet?
Kommentarer:
-Det finns behov av rutin för detta. Det finns glapp när förvaltning beslutar om skolgång i
annan kommun och att detta meddelas berörd enhet.
-förstod inte frågan

Åtgärder
Uppföljning av skolgång

Slutdatu
m
2021-0430

Pågående

8

Åtgärder
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Slutdatu
m

Kommentar
Se till att det lagstadgade ansvaret följs av rektorer i förvaltningen.
Skapa rutin

2021-0531

Pågående

Kommentar
Förvaltningen skapar en rutin för skolpliktsansvar där både ansvar som hemkommun och
skolkommun säkerställs.
Uppföljning

2021-0630

Pågående

Kommentar
Uppföljning av hur rutinen efterlevs i verksamheterna.

Sårbarhet vid liten enhet med få personal

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Säkerställa arbetsmiljö och kvalitet på utbildningskontoret
Syfte med kontroll - VAD?
Tillse att arbetsmiljön bland personalen är god och att arbetsuppgifter är möjliga att hinna med. Att information
hanteras till rätt personer och inom rätt tid.
Metod - HUR?
Stämma av på gemensamma mötesdagar
Pågående
Kommentar

Åtgärder
Sårbarhet vid liten enhet kopplat till frånvaro

Slutdatu
m
2021-0630

Pågående

9

Åtgärder

264

Slutdatu
m

Kommentar
Stor risk att en liten enhet som barn- och utbildningsförvaltningen påverkas stort vid eventuell
frånvaro. Uppdrag och arbetsuppgifter kan bli eftersatta och det kan få konsekvenser. Även
arbetsmiljön kan få stor påverkan. Uppföljande arbete pågår.
Planering

2021-1231

Pågående

Kommentar
Större frekvens av möten har planerats in där uppgifter och ärenden informeras om bland ansvarig
personal. Vid behov fördelas arbetet mellan fler medarbetare.
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2021-03-25

Samhällsbyggnadsnämnd

2021/53

§ 43 Beslut om uppföljning av intern kontroll i
samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2020/2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport
om uppföljning av kontroller 2020/2021 och överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen genomför kontroller utifrån intern kontrollplan och har
sammanställt uppföljningen i en rapport.
Uppföljning av kontroller är en del av intern kontroll och den intern kontrollplan
förår 2020/2021 som antogs i nämnd november 2020.
Åtgärderna har en senare kontrollperiod varför eventuella åtgärder redovisas i
kontrollplan som kommer i nämnd under kvartal 4.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport om uppföljning av kontroller 2020/2021
och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2021 ”Beslut
om uppföljning av intern kontroll i samhällsbyggnadsnämnden
avseende år 2020/2021”, 2021-03-11.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av kontroller intern kontrollplan
2020/2021”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-04.
 Rapport – Uppföljning av kontroller 2020/2021, 2021-03-10.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anvisning
Den färdiga rapporten skickas till KS efter att den är tagen av nämnden.
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1 Inledning
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse,
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten:
•
•
•
•
•

bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen.
Följande ska framgå av rapporten:
•
•
•
•
•
•
•

Risk och beskrivning av risken.
Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde.
Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen.
Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov,
intervjuer eller dylikt).
Resultatet av kontrollen med kommentarer.
Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av
åtgärd/åtgärder.
Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde i april.
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder
2.1 Verksamhetsrisker
Inköp utanför avtal

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
8. Medium
Kontroll
Identifiera vart det saknas avtal
Syfte med kontroll - VAD?
Att identifiera vart det saknas avtal för att kunna teckna avtal och på så sätt gör rätt juridiskt och även
ekonomiskt.
Metod - HUR?
Tillsammans med Inköpsammordnare, se var inköp görs utan avtal.
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
En lista på köpt volym för föregående år har tagits fram. Inköpssamordnare bjuds in till möte för att kartlägga
avtalstäckningen per inköpsvolym. Eventuella åtgärder i form av upphandlingar bereds.
Stickprovskontroll utförd av fakturor för att bedöma om det inköpet skett med avtalsstöd.
Synliggöra inköp över enheterna och med hjälp av inköpssamordnare skapa avtalsteckning.

Åtgärder
Teckna avtal

Slutdatu
m
2021-0331

Avslutad

Kommentar
Utbildning planeras i flera faser där tjänstepersoner, driftledare och enhetschefer får utbildning i
vad ett avtal är och innebär samt vem som får underteckna avtal.

Avtalstecknande

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig/stor inverkan
Riskvärde
8. Medium

5
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Kontroll
Ingå avtal utifrån delegationsordning
Syfte med kontroll - VAD?
Att avtal endast ingås av de som har behörighet enligt delegationsordning.
Metod - HUR?
Kontrollera ingångna avtal mot delegationsordning.
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Kartlägga inledningsvis vad begreppet "avtal" innebär. Troligen har vi en mängd avtalsförhållanden som vi inte
tänker på.
Utbildning planeras för samtliga tjänstepersoner. Delegationsordning är korrekt.

Åtgärder
Rutiner, information och utbildning

Slutdatu
m
2021-0331

Avslutad

Kommentar
Avtal får bara undertecknas utifrån vad som är angett i delegationsordningen.
Utbildning planeras för att beskriva avtal och vems om får ingå avtal och hur. Ledd av nämnd
sekreterare.

Uppdrag och förväntan

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Rätt uppgift utförs utifrån uppdragsbeskrivning
Syfte med kontroll - VAD?
Att uppdrag utförs utifrån uppdrag och inte utifrån förväntan från olika uppdragsgivare.
Metod - HUR?
Kontrollera vilka uppdrag som utförs utifrån uppdragsbeskrivning.
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Inledningsvis kartlägga vilka dokument som beskriver uppdraget. Hur kan dessa utvecklas mer för att
exempelvis beskriva prioriteringar.

Åtgärder

Slutdatu
m

Rätt uppgifter utförs

2021-03-

6

Åtgärder

272

Slutdatu
m
31

Avslutad

Kommentar
Ett arbete pågår med att kartlägga dokument som beskriver uppdraget per enhetsnivå.

2.2 Risk för förtroendeskada
Kommunikationsplan

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
2. Lindrig
Riskvärde
8. Medium
Kontroll
Kommunikation från Samhällsbyggnadsnämnden
Syfte med kontroll - VAD?
Att beslut kommuniceras av rätt funktion.
Metod - HUR?
Styra så uttalanden om beslut görs av rätt funktion.
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Beskriva kommunikationsvägar.
Vilka nyttjar kommunikationsvägarna, uttalar sig var och på vilket sätt.

Åtgärder
Kommunikation

Slutdatu
m
2021-0331

Avslutad

Kommentar
Kommunikationsstruktur med presskonferens, korrekturläsning, vem som uttalar sig.
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3 Kommentar
Anvisning
Beskriv eventuella oklarheter som inte fått utrymme tidigare i rapporten samt om kontroll
inte kunnat genomföras innan deadline och varför i så fall.
OBS detta är ett frivilligt fält som går att dölja i den förvaltningsspecifika rapportmallen.

8
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2021-03-23

Kultur- och fritidsnämnden

2021/30

§ 31 Beslut om rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om
uppföljning av internkontroller 2020/2021 samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Rapport om uppföljning av internkontroller för kultur- och fritidsnämnden år
2020/2021.
Uppföljning av kontroller och framtagna åtgärder som upptas i den interna
kontrollplanen har sammanfattats i en rapport.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport om uppföljning av internkontroller
2020/2021 samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2021 ”Beslut om
rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021”, 2021-03-09.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021”,
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-03-02.
 Rapport uppföljning av internkontroller 2020/2021.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 Inledning
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse,
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten:
•
•
•
•
•

bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken
påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga
eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom
kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla
kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna åtgärder som
upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen.
Följande ska framgå av rapporten:
•
•
•
•
•
•
•

Risk och beskrivning av risken.
Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde.
Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen.
Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov,
intervjuer eller dylikt).
Resultatet av kontrollen med kommentarer.
Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av
åtgärd/åtgärder.
Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde i april.
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2 Uppföljning av kontroll och åtgärder
2.1 Omvärldsrisker
Större samhällsstörningar

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Om verksamhet kan bedrivas vid eventuella samhällsstörningar
Syfte med kontroll - VAD?
Om öppettider och service har kunnat upprätthållas vid eventuella samhällsstörningar eller om det finns rutiner
för hur man kan bedriva verksamhet vid samhällsstörningar.
Metod - HUR?
Kontrollera delegationsbeslut och stäm av med ansvariga arbetsledare och enhetschefer om hur verksamheten
kunnat bedrivas vid samhällsstörningar, t ex dokumentation, rutiner eller alternativa arbetssätt.
Pågående
Kommentar
Under covid-19-pandemin har stora och snabba omställningar varit nödvändiga. Det har varit av största vikt att
verksamheterna har kunnat vara flexibla och anpassningsbara.
Rutinen för att fatta beslut vid samhällsstörningar har fungerat. Kultur- och fritidsförvaltningen har nogsamt följt
all rapportering och information om allmänna råd, förbud och föreskrifter. Omvärldsbevakning av hur bland
annat kringliggande kommuner hanterat nya råd, förbud och föreskrifter görs. Bedömningar av juridiska
förutsättningar har skett i samråd med kommunjuristen. Förvaltningens ledningsgrupp fattar sedan i dialog
samstämmiga beslut om implementering i verksamheterna. Vid nödvändiga stängningar har alla
delegationsbeslut rapporterats till kultur- och fritidsnämnden. Vid nödvändiga förändringar av regler och
förhållningssätt fattas ordförandebeslut och delegationsbesluten rapporteras på nämnd.
För att kunna upprätthålla service vid begränsad tillgänglighet har olika alternativa lösningar tagits fram. Detta
har följts av att riskbedömningar har gjorts och registrerats. Lösningarna har rört sig om antalsbegränsningar,
hemleveranser, digitala alternativ och utomhusaktiviteter beroende på verksamhetens beskaffenhet och
förutsättningar.
Skriftlig dokumentation av rutinerna saknas och är en förbättringsåtgärd.

Åtgärder
dokumentation, rutiner eller alternativa arbetssätt.

Slutdatu
m
2021-0930

Pågående

Kommentar

4
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Synpunkter och felanmälan

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
Kontroll
Hur inkomna synpunkter och felanmälningar registreras och hanteras.
Syfte med kontroll - VAD?
Om inkomna synpunkter, klagomål, förslag och felanmälningar registreras och hanteras enligt gällande rutiner.
Metod - HUR?
Avstämning med respektive enhetschef och arbetsledare om hur inkomna synpunkter, klagomål, förslag och
felanmälningar registreras och hanteras i verksamheten.
Pågående
Kommentar
Synpunkter, klagomål, förslag och felanmälningar registreras och hanteras enligt gällande rutiner i
synpunktshanteringssystemet DF respons. Bedömningen är att till exempel fler muntliga synpunkter skulle
kunna registreras. Efter avstämning med enhetschefer och arbetsledare kan konstateras att alla medarbetare
vid APT informerats om att alla synpunkter, förslag och klagomål ska registreras oavsett hur de har inkommit
(e-post, brev, telefon eller muntligt).
Angående hantering av besvarande av alla synpunkter, förslag och klagomål i tid fungerar rutinen bra. Alla får
svar inom utsatt tid. Det finns dock behov av att utveckla ett mer enhetligt sätt av svara. De synpunkter, förslag
och klagomål som är möjliga att åtgärda kan delas in i tre typer. Enkelt avhjälpta fel som direkt kan åtgärdas,
förslag som tas med i kommande planering och sådant som av olika skäl inte kan förändras utan att få
negativa konsekvenser. Målsättningen är alltid att skyndsamt åtgärda enkelt avhjälpta fel och att ta med förslag
och övriga synpunkter i den långsiktiga planeringen. Det kan krävas ytterligare rutin för att säkerställa att så
sker.

Åtgärder
Rutiner och information

Slutdatu
m
2021-0930

Pågående

Kommentar

Bemanning

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
12. Kritisk
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Kontroll
Kontroll av hur verksamhet och service upprätthålls vid frånvaro
Syfte med kontroll - VAD?
Säkerställa att alternativ finns för att verksamhet och service ska kunna upprätthållas även vid frånvaro av
personal med smala specialistkompetenser.
Metod - HUR?
Avstämning med respektive enhetschef och arbetsledare om hur man hanterar frånvaro av personal med smal
specialistkompetens, t ex genom dokumentation, checklistor eller rutiner
Pågående
Kommentar
Inga incidenter i samband med frånvaro av personal med smala specialistkompetenser har rapporterats under
kontrollperioden. Arbete tillsammans med respektive enhetschef och arbetsledare om hur man hanterar
frånvaro av personal med smal specialistkompetens, t ex genom dokumentation, checklistor eller rutiner har
inletts.

Åtgärder
dokumentation, checklistor eller rutiner

Slutdatu
m
2021-0930

Pågående

Kommentar

2.3 Informationssäkerhetsrisker
Digitalisering

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
Riskvärde
9. Medium
Kontroll
Hur säkerheten upprätthålls vid digitala möten
Syfte med kontroll - VAD?
Att säkerställa att information inte sprids till utomstående vid digitala möten och att regler och riktlinjer efterlevs.
Metod - HUR?
Stickprov för att kontrollera att riktlinjer och regler efterlevs för att säkerställa att utomstående inte får tillgång till
konfidentiell information t ex vid digitala möten som genomförs i hemmiljö.
Avslutad - Åtgärd krävs inte
Kommentar
Vid de digitala möten som genomförts under kontrollperioden har stickprov för att kontrollera att riktlinjer och
regler efterlevs för att säkerställa att utomstående inte får tillgång till konfidentiell information t ex vid digitala
möten som genomförs i hemmiljö genomförts. Vid inledningen av varje möte går mötesledaren igenom rutiner
och regler. Mötesdeltagarna följer dessa instruktioner, använder hörlurar och rapporterar om utomstående
finns i närmiljön. Bedömningen är att information inte sprids till utomstående vid digitala möten och att regler
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Kontroll
och riktlinjer efterlevs.
Rutinerna fungerar, men fortsatt arbete med säkerheten vid digitala möten krävs och rutiner måste ingå i det
löpande arbetet.

Åtgärder
stickprov

Slutdatu
m
2021-0930

Pågående

Kommentar

7
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/107

§ 64 Beslut om dokument- och informationshanteringsplan
Överförmyndare i samverkan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta dokumentoch informationshanteringsplanen för överförmyndarverksamheten i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har mottagit ett förslag till dokument- och
informationshanteringsplan för överförmyndarverksamheten från
Överförmyndare i samverkan (ÖiS).
Förslaget från ÖiS är utformat generellt för att varje kommun inom ÖiS ska
kunna göra egna justeringar. Dokument- och informationshanteringsplanen
följer Sverige och regioners gallringsråd nr 9, med vissa tillägg som saknas i
råden.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med överförmyndare Tommy
Larsson reviderat förslaget.
De allmänna delarna i förslaget är borttagna och hänvisas i stället till
kommunstyrelsens dokument- och informationshanteringsplan som antogs
2021-05-05. I övrigt så följer planen de förslag som ÖiS tagit fram.
Samråd har även skett med Benny Larsson, enhetschef ÖiS.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta dokumentoch informationshanteringsplanen för överförmyndarverksamheten i
enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Dokument- och informationshanteringsplan
Överförmyndare i samverkan 2021”, huvudregistrator Marie Anebreid,
2021-05-14.
 Kommunledningsförvaltningens förslag till dokument- och
informationshanteringsplan

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-14
Ärendenummer
2021/107

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse dokument- och informationshanteringsplan
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Överförmyndare i samverkan (ÖiS).
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Inledning
Överförmyndaren dokumenthanteringsplan beskriver
Överförmyndarens handlingar, om de ska gallras eller bevaras.
Planen anger det man behöver veta för att kunna hantera och
hitta en handling från att de kommer in, upprättas och tills den ska
bevaras eller gallras. Handlingar avser huvudexemplar, original.
Övriga exemplar och kopior som finns ute i verksamheten ska
gallras när de inte längre behövs.
Planens syfte är också att se till att Överförmyndaren följer
arkivlagen som bland annat säger att myndigheters arkiv ska
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser


rätten att ta del av allmänna handlingar



behovet av information för rättskipningen och förvaltningen



forskningens behov

Grundprincipen är att alla allmänna handlingar ska registreras och
bevaras. En handling är allmän om den förvaras hos en
myndighet och anses som inkommen till eller upprättad av
myndigheten enligt offentlighets- och sekretesslagen och
tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser som reglerar hanteringen av
myndigheters handlingar
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en av Sveriges grundlagar
och behandlar rätten att ta del av allmän handling och vad som är
en allmän handling. Allmänna handlingar ska hållas ordnade så
att de snabbt kan tas fram på begäran.

Arkivlagen (1990:782) beskriver att myndighetens arkiv bildas av
de allmänna handlingar från myndighetens verksamhet som
beskrivs i tryckfrihetsförordningen och sådana handlingar som
upprättas av och som myndigheten beslutar ska tas om hand för
arkivering. Myndigheten ska vårda arkivet och göra det
tillgängligt.
Arkivförordningen (1991:446) talar bland annat om att handlingar
ska arkiveras när ett ärende slutbehandlats eller när handlingarna
är färdigställda.
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) slår fast
huvudregeln att varje myndighet är skyldig att registrera allmänna
handlingar och att registreringen ska ske utan dröjsmål.
Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter har ett
absolut registreringskrav och ska därför alltid registreras. Lagen
behandlar även bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud
mot att lämna ut allmänna handlingar.

Ordning och arkivering av överförmyndarens
handlingar
De flesta av överförmyndarens handlingar hanteras av
Överförmyndare i samverkan, med kontor i Skövde. Handlingar
som ingår i personärenden ska bevaras på papper och förvaras i
närarkiv, tills de lämnas till kommunarkivet för slutförvaring. Vissa
typer av handlingar förvaras och sorteras på annat sätt, vilket
framgår av den här planen.

Bevarande och gallring
Grundprincipen är att alla handlingar ska bevaras, alltså sparas
för alltid. Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras om det
inte medför inskränkningar i rätten att ta del av allmänna
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handlingar, behovet av information för rättskipningen och
förvaltningen samt forskningens behov. Gallring bör ske med stor
försiktighet och utgå ifrån vad som är intressant för eftervärlden
att känna till om Överförmyndarens verksamhet.
Gallring innebär att information och handlingar förstörs. Vad som
ska gallras framgår i denna plan. Samråd om gallring ska ske
med kommunens arkivmyndighet innan beslut om gallring tas.
Hur samrådsförfarandet ska gå till regleras i arkivreglementet.
Allmänna handlingar får endast gallras om det fattats beslut av
kommunstyrelsen. Vissa lagbestämmelser och föreskrifter
begränsar den kommunala beslutanderätten i gallringsfrågor.
I enskilda fall kan ytterligare handlingar bevaras än de som ska
bevaras enligt dokumenthanteringsplanen om Överförmyndaren
anser att handlingarna kan ha ett värde för framtiden.

Pappershandlingar
Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden ska vara
upprättade på åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper.
Om man har anledning att tro att papperet kommer att utsättas för
slitage, ska det vara arkivbeständigt. Papper som är
arkivbeständigt är utvärderat enligt SS-ISO 11108 (och i Sverige
oftast märkt med beteckningen Svenskt Arkiv). Åldringsbeständigt
papper utvärderas enligt ISO 9706. Enligt Riksarkivet ska utskrift
av arkivhandling vara enkelsidig.

Digitala handlingar
Digitala handlingar bevaras i arkivbeständigt format.

Rensning
Rensning innebär att ta ställning till om minnesanteckningar,
utkast och annat arbetsmaterial ska rensas eller bevaras. Dessa
handlingar kan endast rensas om de inte tillfört sakuppgift till
ärendet. Rensningen ska genomföras senast i samband med att
ärendet avslutas.

Allmänt om överförmyndarens verksamhet
Alla människor kan inte själva sköta sina angelägenheter och ta
hand om sin egendom. En del behöver hjälp. Regler om hur det
ska gå till finns i föräldrabalken, FB.
Den som är under arton år företräds normalt av sina föräldrar,
som då är barnets vårdnadshavare och förmyndare. Vanligtvis är
båda föräldrarna vårdnadshavare. Det förekommer också att bara
den ena föräldern är vårdnadshavare.
Om ingen av föräldrarna kan vara förmyndare, förordnar
tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare. Om ingen kan vara
vårdnadshavare förordnas en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Det kan också förordnas en medförmyndare, som ska sköta ett
barns tillgångar och ta hand om barnets ekonomi. Ansökan om
förordnande eller entledigande av förmyndare kan göras bl.a. av
överförmyndaren i den kommun där den underårige har sitt
hemvist.
En god man förordnas av tingsrätten när en vuxen person på
grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,
förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
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Om ett godmanskap inte är tillräckligt kan tingsrätten besluta om
att anordna ett förvaltarskap och förordna en förvaltare.
Det finns även andra typer av tillfälliga godmanskap, då det
behövs en god man för att tillvarata en arvinge eller
testamentstagare, eller när jäv uppstår i samband med arv.
Kommunens uppdrag genom överförmyndaren (delegerat till
Överförmyndare i Samverkan) är att utöva tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare. Utöver de regler som finns i
föräldrabalken finns regler i en hel del andra lagar och
författningar.

Register och akter hos överförmyndaren
Förmyndare, gode män och förvaltare ska fortlöpande föra
räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar som sina
åtgärder. Deras verksamhet står under tillsyn av
överförmyndaren, som även beslutar om arvoden och
ersättningar. I vissa fall ska också överförmyndarens samtycke
inhämtas t ex uttag från överförmyndarspärrade konton, placering
av medel, försäljning och köp av fastigheter, understöd till
anhörig, skuldsättning och borgen, drivande av rörelse för
omyndig och åtgärder i dödsbo.
Överförmyndaren är skyldig att föra anteckningar och lägga upp
akter. Händelser i ärendet syns i det dagboksblad som hör till
akten.
Förmyndare, gode män och förvaltare (ofta benämnda
ställföreträdare) är skyldiga att lämna de upplysningar om sin
verksamhet som begärs av överförmyndaren. Den mer
formbundna tillsynen sker genom att inhämta förteckningar,

årsräkningar, sluträkningar och årsuppgifter. Efter ärendet
avslutande ska sluträkning, tillgångsförteckningar och
årsräkningar, redogörelser om oskiftat bo, redogörelse för avtal
om samlevnad i oskiftat bo överlämnas till den som är behörig att
ta emot redovisningen för förvaltningen.
Enligt 17§ förmynderskapsförordningen framgår att samtliga
handlingar som getts in till överförmyndaren och som avser ett
visst förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap ska
sammanföras till en akt och bevaras. Begreppet bevaras används
här i betydelsen ”förvaras” – en viss gallring kommer att ske 3 år
efter att ärendet är avslutat, därefter kommer akten att bevaras
och levereras till respektive kommunarkiv.
När ett pågående ärende överflyttas till överförmyndare i annan
kommun ska akten i ärendet överlämnas till denna kommuns
överförmyndare. Till akten ska bifogas det dagboksblad, register
som förs enligt förmynderskapsförordningen samt alla handlingar
som tillhör akten.
Registret får även innehålla uppgifter om andra
föräldraförvaltningar som står under överförmyndarens tillsyn. Till
förmynderskapsförordningen finns en bilaga 2 av vilken det
framgår vilka personuppgifter som får föras i registret enligt 15 §.
Av 16 § framgår att vissa uppgifter ska gallras ur registret senast
två år efter det att redovisningshandlingarna enligt 13 kap. 21 §
eller 14 kap. 23 § FB ska ha återlämnats. Det gäller följande
uppgifter:


1.6 Anledningen till att den enskilde inte har kunnat yttra
sig personligen i ärendet



2.7 Anledningen till att ställföreträdaren har entledigats
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3.1 Uppgifter som lämnats enligt 16 kap. 10 § FB. Det
gäller uppgifter som andra myndigheter som
socialnämnden m.fl. är skyldiga att på begäran lämna till
överförmyndaren för deras tillsynsverksamhet.

Gallringen är föreskriven och uppgifterna kan därför inte bevaras
eller sparas en längre tid än den tid som anges i
förmynderskapsförordningen. Vid val av verksamhetssystem är
det därför viktigt att säkerställa att uppgifter som föreskrivs bli
gallrade också kan gallras ur systemet. Av de handlingar som
återstår sedan redovisningarna överlämnats till huvudmannen bör
överförmyndarens beslut bevaras. Vissa handlingar som
överlämnas till överförmyndaren i samband med kontroll av
dödsbo bör också bevaras.
För att få en överblick över ett godmanskap eller förvaltarskap bör
en kopia av tillgångsförteckning och sluträkningen bevaras.
Likaså finns det goda skäl att bevara handlingar som rör
tillkomsten av godmanskapet, tingsrättens beslut om godmanskap
eller förvaltarskap samt beslut om upphörande.
Gallringsfristen på 3 år är satt med tanke på huvudmannen, den
som blivit myndig eller dödsboet efter huvudmannen ska kunna
väcka talan inom 3 år. Denna tid inleds med att överförmyndaren
överlämnar redovisningshandlingar enligt ovan till den som är
behörig att emotta dessa, eller – i de fall där sådant
överlämnande ej förekommer – när ärendet avslutats hos
överförmyndaren eller tingsrätten. Vissa akter avslutas redan i
initierings- eller kontrollfasen, när överförmyndaren eller
tingsrätten beslutar att inte gå vidare i ärendet. Handlingar i
sådana ärenden, som inte sällan blir återupptagna, föreslås
gallrade tre år efter det år då ärendet avslutats hos

överförmyndaren. För att inte behöva gallra olika akter vid olika
tidpunkter rekommenderas, att dessa akter gallras med en frist av
tre år efter utgången av det kalenderår då
redovisningshandlingarna överlämnades eller när ärendet
avslutades. Kommer det innan dess till överförmyndarens
kännedom att talan väckts mot ställföreträdare, överförmyndaren
eller annan som berörs av ärendet bör överförmyndarens akt i
ärendet bevaras intill dess lagakraftägande dom finns i målet eller
meddelande erhållits om att målet avskrivits.
Övriga handlingar kan gallras i enlighet med vad som beskrivs
nedan.

Handlingar hos överförmyndare/överförmyndarnämnd
Tidaholms kommuns överförmyndare har genom avtal med
Överförmyndare i Samverkan ÖiS, som organisatoriskt tillhör
Skövde kommun, ingått i samverkan innefattande den löpande
överförmyndarverksamheten.
Nedanstående gallringsfrister räknas, när inte annat anges, från
utgången av det år då överförmyndaren överlämnat
redovisningshandlingarna till den som är behörig att motta dessa.
När överlämnande inte förekommer räknas gallringsfristen från
utgången av det år då ärendet avslutats hos överförmyndaren.1
När talan väckts mot ställföreträdare, överförmyndaren eller
annan som berörs av ärendet bör överförmyndarens akt i ärendet
bevaras intill dess lagakraftägande dom finns i målet eller
meddelande erhållits om att talan lämnats utan åtgärd.
Betyder att gallring sker räknat från den tidsfrist som akten överlämnas.
Avslutas en akt 2020-07-01 kommer den att gallras/bevaras 2024-07-02. Denna
gallring kommer att utföras årsvis.
1
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I dokumentplanen som följer redovisas handlingarna efter de olika
processer som förekommer i överförmyndarverksamhetens
verksamhet.
Oavsett lagstiftning och ärendetyp förvaras handlingarna i akter.
Om akterna förs elektroniskt bör man se till, att originalhandlingar
som ska återställas till ställföreträdare eller överlämnas till
huvudman behålls i ursprungligt format (digitalt eller på papper).
Register med uppgifter som ska bevaras och eventuellt
förekommande diarium, som förs elektroniskt, överförs till digitalt
standardformat senast vid avställning för långtidsförvaring.
Register som inte kan bevaras i digital form överförs till annat

medium. Elektroniska register som bevaras föreslås beskrivas
och hanteras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna
råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagningar för
automatiserad behandling). Åtgärder i samband med arkivering
som medför förlust av information kan innebära gallring.
Utöver de handlingar som finns med i Överförmyndarens
dokument- och informationshanteringsplan så gäller
kommunstyrelsens antagna dokument- och
informationshanteringsplan.

291

Överförmyndare (vald mandatperiod 4 år)
Handling
Beslut som inte kan delegeras,
som måste tas av
överförmyndaren

Gallring
Bevaras

Anmärkning
Beslut om dokumentplan,
reglemente, avtal,
verksamhetsberättelse,
delegationsordning,
framställning eller yttrande till
kommunfullmäktige,
dataskyddsombud.
Beslut om tvångsentledigande,
avslagsbeslut ansökan om uttag
från spärrat konto, beslut om att
häva avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo, beslut om
vitesföreläggande

Förvaring
Ärendehanteringssystem
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Registrering
Handling
Register enligt 9 §
förmynderskapsförordningen
Diarier/dagsboksblad
Enligt
Förmynderskapsförordningen
(1995:379) Bilaga 2

Gallring
Bevaras

Anmärkning
Med undantag av de uppgifter
som enligt samma förordning
16§ ska gallras

2 år

Senast 2 år efter det att
redovisningshandlingarna enligt
13 kap. 21 § eller 14 kap. 23 §
FB ska ha återlämnats.

1.6 uppgifter om anledning till
att den enskilde inte har kunnat
yttra sig personligt i ärendet

Förvaring

1.7 anledning till att
ställföreträdaren har entledigats
3.1 uppgifter som lämnats enligt
16 kap. 10§ föräldrabalken.

Rekrytera god man eller förvaltare
Handling
Åtagandehandling
Kontaktuppgifter
Utdrag från belastningsregistret
Utdrag från kronofogdens
register
Information från socialtjänsten
Övrig korrespondens vid
rekrytering

Gallring
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Anmärkning

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
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Informationsmaterial från
Överförmyndaren rörande
rekryteringar
Intresseanmälningar

3 år
Gallras när personen inte längre
vill ha uppdrag

Personakt eller i särskilt databas

Anordnande av godmanskap eller förvaltarskap
Handling
Anmälan avseende
godmanskap eller förvaltarskap
Skrivelse till anmälare
Kompletteringar
Överförmyndarens
avskrivningsbeslut
Ansökan om god man eller
förvaltare till tingsrätten

Gallring
Bevaras

Anmärkning

Beslut från tingsrätten om god
man eller förvaltare
Föreläggande från tingsrätten
Överförmyndarens tillstyrkande
eller avstyrkande
Beslut från tingsrätten
anordnande, förordnande (eller
avslående)
Registerutdrag
Tillgångsförteckning

Bevaras

Personakt

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt

Bevaras

Personakt

3 år
3 år
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Om skickad till överförmyndaren
innan den hamnat hos
tingsrätten betraktas den som
felsänd och skickas till
tingsrätten

Skickas till behörig vid avslut
enligt FB16:8, en kopia bevaras
i akten

Personakt

Personakt
Personakt
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Information till ny god man eller
förvaltare
Ansökan om entledigande från
ställföreträdare
Klagomål på ställföreträdare
Begäran om byte från
huvudman eller från anhörig
Initiering från överförmyndaren
efter granskning eller andra
förhållanden
Korrespondens angående
yttranden
Överförmyndaren interimistiskt
beslut om byte
Överförmyndaren beslut om
byte
Registerutdrag vid byte
Mottagningsbevis vid
tvångsentledigande

3 år
3 år

Byte av godman

Personakt

3 år
3 år

Personakt
Personakt

3 år

Personakt

3 år

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt
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Upphörande av godmanskap eller förvaltarskap
Handling
Föreläggande om yttrande från
tingsrätten
Komplettering eller yttrande från
tingsrätt
Yttrande från överförmyndaren
till tingsrätt
Ansökan om upphörande från
överförmyndaren till tingsrätt
Beslut från tingsrätt

Gallring
Bevaras

Anmärkning

Förvaring
Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Jämkning ställföreträdarskap (ändring av omfattningen på uppdraget)
Handling
Föreläggande från tingsrätten
om jämkning
Skrivelse från överförmyndaren
begäran om jämkning
Avstyrkande eller tillstyrkande
från överförmyndaren till
tingsrätten
Beslut om jämkning från
tingsrätten

Gallring
Bevaras

Anmärkning

Förvaring
Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt
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Ansökningsärenden från ställföreträdare
Handling
Ansökan

Gallring
3 år

Anmärkning
För omyndig eller den som har
god man eller förvaltare. Gäller:


placeringar av pengar



köp eller försäljning av
fastighet



understöd till anhörig



skuldsättning borgen



åtgärder i dödsbo

Förvaring
Personakt

Bara för omyndig:

Kompletteringar
Yttranden
Beslut (bifall eller avslag)

3 år
3 år
Bevaras

drivande av rörelse
Personakt
Personakt
Personakt
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Godmanskap, tillfälliga enligt FB 11:1-3
Handling
God man förhindrad förmyndare
FB11:1
Ansökan 11:1
Anmälan eller annan info om
behov 11:1
Ex officio 11:1 sista stycket
Avvisning om sökande ej
behörig och ej heller ex officio
Yttrande 11:1 myndling annan
myndighet
Komplettering 11:1
Avskrivning om komplettering ej
inkommer
Beslut om god man enligt FB
11:1
Överförmyndarens beslut om att
avslå ansökan
Bevis samt begäran om
entledigande
God man enligt 11:2 jävig
ställföreträdare

Gallring
Bevaras

Anmärkning

Förvaring
Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt

3 år

Personakt

3 år
Bevaras

Personakt
Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bortavarande
Delägare i samma dödsbo
Ansökan 11:2 st 1
Anmälan eller annan info om
behov av 11:2 st 1
Ex officio 11:15 sista stycket

298
Avvisning om sökande ej
behörig och ej ex officio
Yttrande 11:2 st 1 myndling
annan myndighet
Komplettering 11:2
Avskrivning om ej komplettering
inkommer
Beslut om god man enligt 11:2
Överförmyndarens beslut om att
avslå ansökan
Bevis samt begäran om
entledigande
Arvskiften, bodelningar, avtal
om samlevnad i oskiftat bo.
Överförmyndarens
godkännande av bodelning,
arvskifte och avtal

Bevaras

Personakt

3 år

Personakt

3 år
Bevaras

Personakt
Personakt

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Redovisning, befrielse och anstånd
Handling
Ansökan om befrielse från
redovisning
Anhängiggörande ex officio
Komplettering befrielse
redovisning
Yttrande befrielse redovisning
Beslut bifall eller avslag
Anstånd redovisning
Anståndsbegäran

Gallring
3 år

Anmärkning

Förvaring
Personakt

3 år
3 år

Personakt
Personakt

3 år
Bevaras
3 år

Personakt
Personakt
Personakt
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Nekat anstånd,
tjänsteanteckning
Beviljat anstånd,
tjänsteanteckning

3 år

Personakt

3 år

Personakt

Arvoden och kostnadsersättningar
Handling
Redogörelse för uppdraget
Verifikationer
Körjournal
Ev yttrande från anhöriga
och/eller huvudman om höga
belopp
Arvodesbeslut

Gallring
3 år
3 år
3 år
3 år

Anmärkning

3 år

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Uttag från överförmyndarspärrat konto
Handling
Ansökan om medgivande uttag
spärrat konto för omyndig
Utredning över omyndigas
tillgångar
Uppgifter från kronofogde, bank
och socialtjänst
Komplettering uttag spärrat
konto
Yttrande från omyndig 16 år –
18 år
Bifallsbeslut till uttag
Delgivningskvitto

Gallring
3 år

Anmärkning

Förvaring
Personakt

3 år

Personakt

3 år

Personakt

3 år

Personakt

3 år

Personakt

Bevaras
3 år

Gäller avslagsbeslut som måste
skickas med REK

Personakt
Personakt
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Ansökan om uttag på spärrat
konto från god man eller
förvaltare
Ev yttrande från huvudman eller
anhöriga vid stora belopp
Bifall till uttag på spärrat konto
Avslag till uttag på spärrat konto

3 år

Personakt

3 år

Personakt

Bevaras
Bevaras

Underskrift från vald
överförmyndare eller nämnd
behövs (beslut kan ej
delegeras)

Personakt
Personakt

Skärpande föreskrifter
Handling
Meddelande från myndighet
Anhängiggörande på annat sätt
ex officio
Interimistiskt beslut
Uppgifter från kronofogde,
socialtjänst och bank
Yttrande förmyndare, omyndig
Föreläggande till
överförmyndare enligt 13 kap
18§
Beslut skärpande föreskrifter av
överförmyndaren
Delgivningskvitto

Gallring
Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Förvaring
Personakt
Personakt

Bevaras
3 år

Personakt
Personakt

3 år
3 år

Personakt
Personakt

Bevaras

Personakt

3 år

Personakt
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Granskning
Handling
Årsräkning och sluträkning per
huvudman med bilagor
Påminnelse till de som inte
inkommit med en årsräkning
Begäran om komplettering
Information som tas in från bank
eller myndighet
Begäran om yttrande inför
anmärkning
Meddelande om anmärkning
Meddelande om åtgärd efter
granskning
Anteckning om verkställd
granskning

Gallring
Överlämnas till behörig efter att
ärendet avslutats FB 16:8
3 år

Anmärkning

Förvaring
Personakt
Personakt

3 år
3 år

Personakt
Personakt

3 år

Personakt

3 år
3 år

Personakt
Personakt

3 år

Noteras på årsräkningen som
sedan skickas ut till behörig,
finns som en egen diarierad i
dagsboksbladet

Personakt

Begäran om uppgifter från myndighet eller bank enligt FB16:10 och FB16:10a
Handling
Skrivelse om begäran om
uppgift till myndighet eller bank

Gallring
3 år

Anmärkning

Förvaring
Personakt

Anmärkning

Förvaring
Personakt
Personakt

Utredningar på begäran av tingsrätten
Handling
Yttranden
Påminnelser

Gallring
3 år
3 år

302
Skrivelser till vårdkanslier

3 år

För att veta vilken vårdgivare
huvudmannen har (s.k. listning)

Uppmaning till enskild att
inhämta läkarintyg
Föreläggande till läkare att
utfärda läkarintyg
Läkarintyg

3 år

Personakt

3 år

Personakt

Bevaras

Ligger till grund för godmanskap
el förvaltarskap om det blir eller
inte, därför viktigt att det
bevaras

Personakt

Personakt

Hantera viten
Handling
Erinran till ställföreträdaren om
skyldigheten att inge handling
Utredning
Förslag till beslut till vald
överförmyndare
Slutgiltigt beslut från
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Delgivningskvitto

Gallring
3 år

Beslut om avskrivning i vissa fall
Ansökan till tingsrätten med yrkande
på att döma ut vite
Vitesutdömande

Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Bevaras
3 år
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt

Skrivs under av ÖF/Önämnd.
Kan i delegeras.
Visar att stf tagit del av beslut,
överklagandetid börjar

Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Från tingsrätt

Personakt
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Godmanskap för ensamkommande barn
Handling
Register över godmanskap
Beslut om god man
Beslut om byte av god man
Beslut om upphörande

Gallring
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Registerutdrag rörande förordnande
av god man eller entledigande av
god man
Underrättelse om tillfälligt eller
permanent uppehållstillstånd
Överlämnande till annan kommun,
följebrev, dagsbokblad
Underrättelser från Migrationsverket
om uppehållstillstånd
Besked om barn som avvikit
Sammanställningar av innehåll i
personakt
Dagboksblad
Ansökningar om god man från
Migrationsverket eller från
socialnämnden
Samtycken/åtaganden
Anmodan om förteckning över
tillgångar
Förteckning över tillgångar

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt

3 år
3 år

Personakt
Personakt

Bevaras

Personakt

När barnet har fyllt 18 år
upphör godmanskapet
automatiskt, ärendet kan då
avslutas

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

304
Skrivelser från Migrationsverket

3 år

Underrättelser till och
korrespondens med socialtjänsten
Beslut om befrielse från redovisning
Begäran om arvode, redogörelser
Arvodesbeslut
Begäran om entledigande

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Om uppehållstillstånd,
uppskriven eller nedskriven
ålder, avslag på
asylansökningar
Om vistelseort,
uppehållstillstånd

Personakt

Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
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och offentlighets- och sekretesslagen gäller inte
framtidsfullmakter och överförmyndarens fullgörande enligt 13, 25
och 26 §§ lagen om framtidsfullmakter. Handlingar förvarade hos
överförmyndaren gällande framtidsfullmakter omfattas därför inte
av sekretess.

Framtidfullmakter
Lagen om framtidfullmakter (2017:310) innehåller en lagstadgad
rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när
fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning eller
liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.
Fullmakten utställs för ett framtida behov.

De handlingar som inkommer, upprättas och förvaras hos
överförmyndaren rörande framtidsfullmakter hanteras som andra
allmänna handlingar. Då det saknas fullständig reglering inom
detta rättsområde kan ändå handlingarna hanteras och förvaras
på liknande sätt.2 I vissa fall kan det bli frågan om ett
godmanskap istället för att en framtidsfullmakt ska börja gälla.

Det finns inget centralt register för framtidsfullmakter och de är i
normalfallet civilrättsligt reglerade. Överförmyndaren blir inte
inblandad då fullmakten som sådan är tänkt att möjliggöra för den
som har rättshandlingsförmåga att välja någon, som när samma
rättshandlingsförmåga inte längre finns kvar i framtiden, istället
kan utföra den. Fullmakten är ett alternativ till godmanskap.
Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om framtidfullmakten
har trätt i kraft. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska
pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett
krav i framtidsfullmakten att tingsrätten ska pröva om fullmakten
har trätt i kraft. Vid en sådan prövning ska rätten ge
överförmyndaren tillfälle att yttra sig. (13§)
Det är överförmyndaren som beslutar om en framtidsfullmakt helt
eller delvis inte längre får brukas av framtidsfullmaktshavaren
(26§) och en fullmaktshavare ska på begäran av överförmyndaren
lämna redovisning om uppdraget, fullmaktsförhållandet och
vidtagna åtgärder (25§).
Då framtidsfullmakt inte alls är reglerad i Föräldrabalken eller
omnämns i förmynderskapsförordningen finns inte heller samma
reglering kring akter och register. De tvingande reglerna om
sekretess med omvänt skaderekvisit som gäller
överförmyndarens register och förvarade handlingar enligt FB, ff

Beslut om bevarande gäller hela hanteringen av framtidsfullmakter. Här
frångår vi de gallringsråd nr 9 2020 som kommer från SKR och Riksarkivet.
Motivet är att lagstiftningen är så ny och oprövad, därför finns det goda skäl att
ta beslut om ett totalbevarande, för utvärderingar både på kort och lång sikt.
2

1

306

1

307
Handling
Beslut om att en framtidsfullmakt
helt eller delvis inte längre får
brukas
Förelägganden
Redovisning från fullmaktshavare
Yttranden

Gallring
Bevaras

Anmärkning

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Omprövning av förvaltarskap, Förmynderskapsförordningen 5§
Handling
Begäran om yttrande rörande
förvaltarskap till förvaltare
Yttrande från socialtjänst eller
sjukvårdsinrättning

Gallring
3 år

Anmärkning

Förvaring
Personakt

Bevaras

Personakt

Yttrande från anhörig
Tjänsteanteckning rörande
förvaltarskap
Läkarintyg, nytt
Komplettering från förvaltare
Ansökan till tingsrättning om
förändring

Bevaras
Bevaras

Viktig handling motivering till att
förvaltarskap upphör eller
fortgår.
Se ovan
Se ovan

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Se ovan
Se ovan
Se ovan

Personakt
Personakt
Personakt

Personakt
Personakt
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Överflyttning av ärenden mellan olika överförmyndare
Handling
Registerutdrag ur folkbokföringen
Följebrev
Sammanställning akt
Dagboksblad akt
Mottagningsbevis

Gallring
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Gallring
Bevaras

Anmärkning

Diarierader som hör till ärendet
Bevisar att överskickad akt har
mottagits av behörig
överförmyndare.

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Verkställighet
Handling
Avskrivning av ärende, beslut om
avskrivning
Avvisning av ärende, beslut om
avvisning
Delgivningshandlingar: Beslut om
delgivning
Anteckning om dag för annonsering
Mottagningsbevis
Annons

Förvaring
Personakt

Bevaras

Personakt

Bevaras

Personakt

3 år
3 år
3 år

Personakt
Personakt
Personakt

Överlämning av handlingar vid uppdragets slut
Handling
Redogörelse för uppdraget
Följebrev vid överlämnandet
Mottagningsbevis
Påminnelse tillbakalämnade av
handling till behörig mottagare

Gallring
3 år
Bevaras
Bevaras
3 år

Anmärkning

Om byte av ställföreträdare har
skett.

Förvaring
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
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Upphörande kontrollerad förvaltning FB 13:9 eller lättnader enligt FB 14:10
Handling
Anmälan om understigande av 4
basbelopp
Ansökan om dispens
Kontroll hos Kronofogde (eller
motsvarande tjänst)
Kontroll hos bank
Kontroll hos socialtjänst
Yttrande från omyndig som fyllt 16
år
Beslut under 4 basbelopp
Beslut dispens
Yttrande från person som tidigare
ställt villkor särskild
Överförmyndarkontroll
Ansökan om lättnader
Kompletteringshandlingar
Yttrande, handlingar
Beslut

Gallring
3 år

Anmärkning

Förvaring
Personakt

3 år
3 år

Personakt
Personakt

3 år
3 år
3 år

Personakt
Personakt
Personakt

Bevaras
Bevaras
3 år

Personakt
Personakt
Personakt

3 år
3 år
3 år
Bevaras

Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Överförmyndaren information och utbildningshandlingar
Handling
Förteckning över utbildade
ställföreträdare

Gallring
Bevaras

Intresseanmälningar

Gallras efter stf slutat
Vid inaktualietet
Gallras efter stf slutat
Vid inaktualietet

Korrespondens med ställföreträdare

Anmärkning

Förvaring
Handlingar systematiskt
ordnade hos överförmyndaren
ÖIS kontor
Se ovan
Se ovan

310
Diplom som visar att man
genomgått utbildning

Gallras

Överförmyndaren
utbildningsmaterial

Bevaras

Kan gallras efter
överlämnandet. Bevis på
utbildning syns i förteckningen
över utbildade ställföreträdare.
Kan förvaras systematiskt eller
i mappar.

Handlingar systematiskt
ordnade hos överförmyndaren
ÖIS kontor
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§ 61 Beslut om förordnande av biträdande signalskyddschef
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förordna Peder Samuelsson
till biträdande signalskyddschef.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har som högsta civila totalförsvarsmyndighet
på regional nivå tilldelats ett uppdrag i arbetet med civilt försvar att särskilt
prioritera stärkta arbetsformer, utrustning och tekniska system.
Tidaholms kommun har av Länsstyrelsen Västra Götaland ombetts att utse en
biträdande signalskyddschef i föreslagen överenskommelse.
Vid utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad information mellan myndigheter
ska kryptotekniska funktioner (signalskyddsystem) godkända av
Försvarsmakten användas.
En del i detta arbete är att länsstyrelserna tagit fram ett signalskyddsystem för
utbyte av säkerhetsskyddsklassad information mellan kommunerna,
regionerna, länsstyrelserna samt nationella myndigheter. Signalskydd är per
definition, åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan
av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder
och övriga signalskyddsåtgärder. Utgångsläget är att all information är värd att
skyddas mot obehörig påverkan. Signalskydd används för att skydda
information som omfattas av sekretess eller annan information med högt
skyddsbehov.
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska en organisation
som har ett signalskyddssystem utse en signalskyddschef.
Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av
signalskyddstjänsten. I vissa fall kan annan myndighets signalskyddschef
ansvara för signalskyddet hos annan verksamhetsutövare. I detta fall är
Länsstyrelsens signalskyddschef också signalskyddschef för Tidaholms
kommun.
Det framgår i Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten att hos
varje verksamhetsutövare som har ett signalskyddssystem utan att ha en
signalskyddschef ska det istället finnas en biträdande signalskyddschef.
Kommunstyrelsen bör förordna säkerhetssamordnare Peder Samuelsson till
biträdande signalskyddschef.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen förordna Peder Samuelsson
till biträdande signalskyddschef.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förordnande av biträdande
signalskyddschef”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-11.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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

Beslut om förordnande av biträdande signalskyddschef
Ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har som högsta civila totalförsvarsmyndighet
på regional nivå tilldelats ett uppdrag i arbetet med civilt försvar att särskilt
prioritera stärkta arbetsformer, utrustning och tekniska system.
Tidaholms kommun har av Länsstyrelsen Västra Götaland ombetts att utse en
biträdande signalskyddschef i föreslagen överenskommelse.
Beslutsunderlag
Utredning
Vid utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad information mellan myndigheter
ska kryptotekniska funktioner (signalskyddsystem) godkända av
Försvarsmakten användas.
En del i detta arbete är att länsstyrelserna tagit fram ett signalskyddsystem för
utbyte av säkerhetsskyddsklassad information mellan kommunerna,
regionerna, länsstyrelserna samt nationella myndigheter. Signalskydd är per
definition, åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan
av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder
och övriga signalskyddsåtgärder. Utgångsläget är att all information är värd att
skyddas mot obehörig påverkan. Signalskydd används för att skydda
information som omfattas av sekretess eller annan information med högt
skyddsbehov.
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska en organisation
som har ett signalskyddssystem utse en signalskyddschef.
Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av
signalskyddstjänsten. I vissa fall kan annan myndighets signalskyddschef
ansvara för signalskyddet hos annan verksamhetsutövare. I detta fall är
Länsstyrelsens signalskyddschef också signalskyddschef för Tidaholms
kommun.
Det framgår i Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten att hos
varje verksamhetsutövare som har ett signalskyddssystem utan att ha en
signalskyddschef ska det istället finnas en biträdande signalskyddschef.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Utredningens slutsatser
Kommunstyrelsen bör förordna säkerhetssamordnare Peder Samuelsson till
biträdande signalskyddschef.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen förordnar Peder Samuelsson till biträdande
signalskyddschef.
Sändlista
Nämnden för samhällsskydd och beredskap
Peder Samuelsson

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 62 Beslut delegering av arbetsmiljöansvar för personal inom
annan nämnds ansvarsområde
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera
delegationsordningen genom att ta bort p. 4.10.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana
nämnderna att ta in motsvarande delegation i sina
delegationsordningar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-01-13 (§ 18/2020) beslutat att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten.
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
Arbetsmiljölagen utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de
reglementen som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som
respektive nämnd ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se
till att dessa regler följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av
nämndernas reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsens delegationsordning
ändras på så sätt att p. 4.10 tas bort. Istället bör nämnderna uppmanas att ta
in motsvarande delegation i sina egna delegationsordningar.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera
delegationsordningen genom att ta bort p. 4.10.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana
nämnderna att ta in motsvarande delegation i sina
delegationsordningar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning av delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds ansvarsområde”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1
316

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-03
Ärendenummer
2021/33

Kommunstyrelsen

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

Beslut om utredning av delegering av arbetsmiljöansvar för
personal inom annan nämnds verksamhetsområde
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-01-13 (§ 18/2020) beslutat att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §18/2021 ”Anmälan av vidaredelegation
förvaltningschefer 2020”, 2021-01-13.
Utredning
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten.
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
Arbetsmiljölagen utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de
reglementen som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som
respektive nämnd ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se
till att dessa regler följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av
nämndernas reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsens delegationsordning
ändras på så sätt att p. 4.10 tas bort. Istället bör nämnderna uppmanas att ta
in motsvarande delegation i sina egna delegationsordningar.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen genom
att ta bort p. 4.10.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in
motsvarande delegation i sina delegationsordningar.
Sändlista
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
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2021-01-13

Kommunstyrelsen

2020/267

§ 18 Anmälan av vidaredelegation förvaltningschefer 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna anmälningar av
vidaredelegation till handlingarna.
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen
att utreda formerna för delegering av arbetsmiljöansvar för personal
inom annan nämnds verksamhetsområde, 4.1.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 §
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering, i vissa
ärenden.
Eftersom förvaltningschefen för social- och omvårdnadsförvaltningen är
nytillträdd samt numera chef för hela nämndens förvaltning anmäls
vidaredelegering på nytt.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
anmälningar av vidaredelegation till handlingarna.
- Peter Friberg (M) föreslår att kommunstyrelsen besluta uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds
verksamhetsområde, 4.1.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av vidaredelegering”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-01-05.
 Blankett anmälan av vidaredelegation socialchef, Maria Olsson, 202012-30.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
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2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/13

§ 68 Beslut om antagande av överenskommelse om samverkan för
barns och ungas hälsa, från Västkom
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta överenskommelsen mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och
ungas hälsa.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2020-12-04
av direktionen angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna
i västra Götaland och Västra Götalandsregionen för barn och unga.
Direktionen har även beslutat att rekommenderar kommunerna att besluta om
samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen enligt förslag från
Västkom:s styrelse.
Social- och omvårdnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har
yttrat sig i ärendet och båda nämnder föreslår kommunstyrelsen besluta att
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
I socialchef Maria Olssons tjänsteskrivelse som ligger som grund för socialoch omvårdnadsnämndens beslut framgår att det tidigare funnits en
överenskommelse om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet, samt en överenskommelse om samverkan för barn
och ungas bästa - Västbus. Dessa båda överenskommelser har varit aktuella
för delar av social- och omvårdnadsförvaltningen. Överenskommelserna har
nu enligt förslaget slagits samman till en överenskommelse.
Socialförvaltningen anser att en sammanslagning är bra och att kommunen
bör ställa sig bakom överenskommelsen. I tjänsteskrivelsen framgår vidare att
stora delar av huvudmännens ansvar regleras i lag. Det finns dock delar som
inte täcks av lagstiftning och där en överenskommelse kring ansvar och
samverkan är bra för att barn och unga inte ska hamna mellan stolarna samt
inte få det stöd och den hjälp de är i behov av. Överenskommelsen bedöms
även ligga i linje med de mål och visioner som kommunen har och bör därför
antas.
I barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att både
skolchefsnätverket samt elevhälsochefsnätverket har lämnat in synpunkter
under ärendets remissrunda som genomfördes under 2020.
Synpunkterna som där lämnades handlade om samordnad individuell plan,
SIP, där förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP.
Förskolans och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Nätverken har framfört att det
har varit viktigt att förtydliga det. Förskolan och skolan har sedan tidigare
arbetat med Västbus och är väl insatta i det samverkande arbete som krävs
för barn och ungas bästa. Barn- och utbildningsnämnden framhåller vidare att
en viktig del för att kunna använda kompetenser och resurser på bästa sätt är
att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta överenskommelsen mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och
ungas hälsa.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om överenskommelse om samverkan för barn
och ungas hälsa”, kanslichef Anna Eklund, 2021-05-12.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 27/2021 ” Beslut om
yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa”, 2021-03-23.
 Tjänsteskrivelsen ”Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 202102-05.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 33/2021 ”Beslut om yttrande
angående överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa”, 2021-03-18.
 Barn- och utbildningsnämnden ”Yttrande angående överenskommelse
om samverkan för barn och ungas hälsa”, 2021-01-29.
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”, 2020-12-04.
 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”.
 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-12
Ärendenummer
2021/13

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Beslut om överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa
Ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2020-12-04
av direktionen angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna
i västra Götaland och VGR för barn och unga. Direktionen har även beslutat
att rekommenderar kommunerna att besluta om samverkan för barns och
ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 27/2021 ” Beslut om
yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa”, 2021-03-23.
 Tjänsteskrivelsen ”Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 202102-05.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 33/2021 ” Beslut om yttrande
angående överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa”, 2021-03-18.
 Barn- och utbildningsnämnden ”Yttrande angående överenskommelse
om samverkan för barn och ungas hälsa”, 2021-01-29.
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen, 2020-12-04.
 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”.
 Presentationsmaterial ” Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”.
Utredning
Social- och omvårdnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har
yttrat sig i ärendet och båda nämnder föreslår kommunstyrelsen besluta att
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
I socialchef Maria Olssons tjänsteskrivelse som ligger som grund för socialoch omvårdnadsnämndens beslut framgår att det tidigare funnits en
överenskommelse om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas
Kommunstyrelsen
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utanför det egna hemmet, samt en överenskommelse om samverkan för barn
och ungas bästa- Västbus. Dessa båda överenskommelser har varit aktuella
för delar av Social- och omvårdnadsförvaltningen. Överenskommelserna har
nu enligt förslaget slagits samman till en överenskommelse.
Socialförvaltningen anser att en sammanslagning är bra och att kommunen
bör ställa sig bakom överenskommelsen. I tjänsteskrivelsen framgår vidare att
stora delar av huvudmännens ansvar regleras i lag. Det finns dock delar som
inte täcks av lagstiftning och där en överenskommelse kring ansvar och
samverkan är bra för att barn och unga inte ska hamna mellan stolarna samt
inte få det stöd och den hjälp de är i behov av. Överenskommelsen bedöms
även ligga i linje med de mål och visioner som kommunen har och bör därför
antas.
I barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att både
skolchefsnätverket samt elevhälsochefsnätverket har lämnat in synpunkter
under ärendets remissrunda som genomfördes under 2020.
Synpunkterna som där lämnades handlade om samordnad individuell plan,
SIP, där förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP.
Förskolans och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Närverken har framfört att det
har varit viktigt att förtydliga det. Förskolan och skolan har sedan tidigare
arbetat med Västbus och är väl insatta i det samverkande arbete som krävs
för barn och ungas bästa. Barn- och utbildningsnämnden framhåller vidare att
en viktig del för att kunna använda kompetenser och resurser på bästa sätt är
att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP.
Barnrättsbedömning
En barnrättsbedömning är gjord i den tjänsteskrivelse som ligger som grund
för social- och omvårdnadsnämndens yttrande. I denna framgår: ”Den
föreslagna överenskommelsen syftar till att främja samverkan, samarbete och
samordning mellan verksamheterna för att barn och unga som har behov av
samordnade insatser ska få ett sammansatt stöd. Syftet med
överenskommelserna är enbart att förbättra stödet till barn och unga och det
finns inte något som tyder på att barn och ungas bästa inte beaktats.”
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa.
Sändlista
Skaraborgs kommunalförbund
Barn- och utbildningsnämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
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Social- och omvårdnadsnämnden

2021/34

§ 27 Beslut om yttrande - Överenskommelse om samverkan för
barns och ungas hälsa
Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion har beslutat att
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barns och ungas
hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Social- och
omvårdnadsnämnden har från Kommunstyrelsen fått en begäran om att yttra
sig i frågan.
Förslag till beslut
- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott förslår nämnden att
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom
Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/54,
”Beslut om yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och
ungas hälsa”, 2021-03-09.
 Tjänsteskrivelse, ” Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson,
2021-02-05.
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen, 2020-12-04
 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”
 Begäran om yttrande från Kommunstyrelsen
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2021-02-05
Ärendenummer
2021/34

Kommunstyrelsen

Maria Olsson
0502-60 64 01
maria.olsson@tidaholm.se

Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn och ungas
hälsa- överenskommelse
Ärendet
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion har beslutat att
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barns och ungas
hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Social- och
omvårdnadsnämnden har från Kommunstyrelsen fått en begäran om att yttra
sig i frågan.
Beslutsunderlag
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen, 2020-12-04
 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”
 Begäran om yttrande från Kommunstyrelsen
Utredning
Det har tidigare funnits en överenskommelse om trygg och säker vård för barn
och unga som vårdas utanför det egna hemmet, samt en om samverkan för
barn och ungas bästa- Västbus. Dessa båda överenskommelser har varit
aktuella för delar av Social- och omvårdnadsförvaltningen.
Överenskommelserna har nu enligt förslaget slagits samman till en
överenskommelse.
Nämnden ser att en sammanslagning är bra och menar att kommunen bör
ställa sig bakom överenskommelsen. Stora delar av huvudmännens ansvar
regleras i lag, men det finns delar som inte täcks och där en
överenskommelse kring ansvar och samverkan är bra för att barn och unga
inte ska hamna mellan stolarna och inte få det stöd och den hjälp de är i
behov av.
Barnrättsbedömning
Den föreslagna överenskommelsen syftar till att främja samverkan, samarbete
och samordning mellan verksamheterna för att barn och unga som har behov
av samordnade insatser ska få ett sammansatt stöd. Syftet med
överenskommelserna är enbart att förbättra stödet till barn och unga och det
finns inte något som tyder på att barn och ungas bästa inte beaktats.
Social- och omvårdnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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Utredningens slutsatser
Den sammantagna bedömningen är att kommunen bör ställa sig bakom
överenskommelsen då den går i linje med de kommunala mål och visioner
som kommunen har.
Förslag till beslut
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta att
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Social- och omvårdnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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Barn- och utbildningsnämnden

2021/60

§ 33 Beslut om yttrande angående överenskommelse om
samverkan för barns och ungas hälsa
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande
angående överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa
till kommunstyrelsen.
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra götalandsregionen
enligt förslag från Västkoms styrelse.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har till kommunstyrelsen inkommit med ett
beslut angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i västra
Götaland och VGR för barn och unga. I beslutet anges att direktionen
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barn och ungas
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Överenskommelsens
giltighetstid är 2021-01-01 – 2023-12-31.
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter. Yttrandet från nämnden ska,
utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn på ärendet, även innehålla en
rekommendation om hur kommunstyrelsen bör besluta i ärendet.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
översända yttrande angående överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa till kommunstyrelsen.
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta om samverkan för barn och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2021
”Beslut om yttrande angående överenskommelse om samverkan för
barns och ungas hälsa”, 2021-03-02.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående överenskommelse om
samverkan för barn och ungas hälsa”, nämndsekreterare Johanna
Aldén, 2021-02-15.
 Förslag till yttrande angående överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa.
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 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsa överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

2021-01-29

Kommunstyrelsen
522 83 Tidaholm

Yttrande angående överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom överenskommelsen Samverkan för barn och ungas hälsa. Både skolchefsnätverket samt elevhälsochefsnätverket har lämnat in synpunkter på den remissrunda som varit under 2020.
Synpunkterna har främst handlat om samordnad individuell plan (SIP), där
förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP. Förskolans
och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande. Det har varit viktigt att förtydliga det. Förskolan och skolan har sedan tidigare arbetat med Västbus och är väl insatta i
det samverkande arbete som krävs för barn och ungas bästa.
Att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP är en viktig del för att kunna
använda kompetenser och resurser på bästa sätt.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse.

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

327

328

329

330

331

7

2020-09-07
332

Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen

1

7

2020-09-07
333

Innehållsförteckning

1 Utgångspunkter .................................................................................................................. 3
1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................ 3
1.2 Syfte och mål .................................................................................................................................. 3
1.3 Parter .............................................................................................................................................. 4
1.4 Målgrupp ........................................................................................................................................ 4
1.5 Omfattning och avgränsning............................................................................................................ 4
1.6 Giltighetstid .................................................................................................................................... 5

2 Ansvar för samverkan ......................................................................................................... 5
2.1 Huvudmännens ansvar .................................................................................................................... 5
2.2 Struktur för samverkan .................................................................................................................... 5

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade utanför
det egna hemmet ................................................................................................................ 8
3.3 Inför placering ................................................................................................................................ 9
3.4 I samband med placering ............................................................................................................... 10
3.5 I samband med avslut av placering ................................................................................................ 12

4 Genomförande ...................................................................................................................13
4.1 Tillämpning och implementering ................................................................................................... 13
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling ................................................................................................ 13
4.3 Tvister .......................................................................................................................................... 13
4.4 Uppföljning................................................................................................................................... 13

5 Gemensamma utvecklingsområden .................................................................................14

2

7

2020-09-07
334

1 Utgångspunkter
1.1Bakgrund
Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s
barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då
många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade
i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte
heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre
fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet.
2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och
ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets
rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig
verksamhet.
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra
Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och
överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus
riktlinjer.
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och
sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna.

1.2 Syfte och mål
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och
samordning mellan berörda verksamheter.
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga,
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle
att påverka stöd- och vårdinsatserna.
Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.

1.3 Parter
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.

1.4 Målgrupp
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga)
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna
enligt lag och anvisningar för målgruppen.

1.5 Omfattning och avgränsning
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med
placering i samhällsvård.
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommunregion) och inte intern organisering och ansvarsfördelning.
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna
överenskommelse.
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund).
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälsooch sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt
relevanta för denna överenskommelse.
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.

1.6 Giltighetstid
2021-01-01 – 2023-12-31.
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.
Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.

2 Ansvar för samverkan
2.1 Huvudmännens ansvar
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s
hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa
avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla
sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar
varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos
barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga
framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola
och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i
skolgången och en bättre skolförankring.
En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som
ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt
eget och sina samverkansparters ansvarsområden.

2.2 Struktur för samverkan
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska
samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i
behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla
nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta
omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga.
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå.
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam
kompetensutveckling över huvudmannagränserna.
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och
unga, i de fall det behövs.
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska
upprättas.
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen.
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare.
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats.
➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och
unga.
➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och
sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP
➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten.
➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det
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➢

➢
➢

➢

➢

verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig
deltagare på mötet.
I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det
primärvården som kallas till mötet.
Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov
Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem,
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med.
SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro.
Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte
upprättas.

Av SIP ska framgå
• Vilka behov den barnet/den unge har
• Vilka insatser som ska genomföras
• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå
• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv
• Vem som har huvudansvar för planen
• När planen ska följas upp
Planeringen ska dokumenteras skriftligt.
Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3).
2.2.3 Anmälningsplikt
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn)
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter.
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran,
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt.
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.
2.2.4 Sekretess och samtycke
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka.
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och
socialtjänstinsatser.
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.
Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt.
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när
som helst återkallas av den enskilde.
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL.

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade
utanför det egna hemmet
Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för
barnet/den unge blir så bra som möjligt.

3.1 Samordningsansvar
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och
åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.
I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIPmöte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte.
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och
droger och spel om pengar.
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller
avslut av placeringen.

3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med
placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför
läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten,
uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta
socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge
eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan
verksamheterna vara smidiga.
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla,
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare.

3.3 Inför placering
3.3.1 Socialtjänstens utredning
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens
konsultationer.
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för
handläggning, genomförande och uppföljning.
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.

3.3.2 Konsultation
I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4).
➢ Rutin för konsultation och utlåtande
BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens
skriftliga utlåtanden.
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet:
• Konsultation BVC, elevhälsa
• Konsultation tandvården
• Konsultation pågående vårdkontakter
Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälsorespektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.
• Utlåtande från hälso- och sjukvården
• Utlåtande från tandvården

3.4 I samband med placering
3.4.1 Överföring av information och ansvar
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering:
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata
vårdgivare).
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling)
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats,
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas.
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen,
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen
kontaktas.
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner
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för informationsöverföring genomföras.
3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha
behov av en hälsoundersökning.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.
➢ Rutin för läkarundersökning
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen.
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter
placeringen på den nya orten.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller
patienten.
➢ Rutin för hälsoundersökning
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av
asylsökande).
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral,
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna.
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral
mm).
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med
placeringar av barn och unga.
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från
tandvården ska användas.
3.4.4 Akutplaceringar
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.
3.4.5 Fast vårdkontakt
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiSinstitutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland,
alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på
barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården.
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad
legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som
koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.
3.4.7 Uppföljning av placeringen
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.

3.5 I samband med avslut av placering
3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny
SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De
riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i
särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.

4 Genomförande
4.1 Tillämpning och implementering
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara
tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås.
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.

4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin.
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG).
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen.

4.3 Tvister
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de
delregionala vårdsamverkansområdena.
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte
kommer i kläm.

4.4 Uppföljning
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet.
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny
överenskommelse ska ingås.

5 Gemensamma utvecklingsområden
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s
vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att
använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även
skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård
och kommuner i Västra Götaland.
➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka
samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på
delregional/regional nivå.
➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för
HSL-insatser i samband med placeringar.
➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.
➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten
skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.
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Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen

347

§ 2018 startade två uppdrag kring framtagande av nya överenskommelser för
barn och unga i Västra Götaland
o Västbus
o Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

§ Under arbetets gång blev det allt tydligare att beröringspunkterna mellan
uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman
till en
§ En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen (VGR) har tagit fram förslaget
§ Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med
barnet/ungdomens bästa i centrum
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Förslaget skickades på

under hösten/vintern 2019-2020

Svar har inkommit från
• 37 kommuner
• 11 av regionens nämnder och styrelser
• 2 brukarorganisationer

- övervägande delen av inkomna synpunkter var positiva
- inga synpunkter som innebär någon förändring av sakinnehållet
Resultatet
Samverkan för barns och ungas hälsa
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Överenskommelsen innebär:
• Säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser
• Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp
och tillgodoses i ett tidigt skede
• Tydliggör fokus på barnet och den unga i samverkan
• En tydlig struktur för samverkan på alla nivåer - inga barn eller
ungdomar ska falla mellan stolarna.
• Säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet
• Säkerställer placerade barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård,
tandvård samt kontinuerlig skolgång
• Gör förskola/skola till en likvärdig part i samverkan
• Hanterar ansvars-och kostnadsfördelning för hälsoundersökning inför en
placering
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Större förändringar
”Västbus riktlinjer”
”Samverkan för barns och ungas hälsa”
tillsammans med ”Riktlinje för SIP i VG”

Förskola/skola

samma möjlighet som socialtjänst och vård har enligt lag
att kalla till en SIP

Sammansatt psykisk/psykiatrisk och
social problematik
kommun och Västra Götalandsregionen

Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade
insatser och tvärprofessionell kompetens från

Överenskommelsen fullgör lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan
kring placerade barn + hälsoundersökningar i Västra Götaland
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Beslutsprocess
September 2020 - beslut i VVG och SRO
November 2020 - VästKoms styrelse ställer sig
bakom och rekommenderar kommunalförbunden att
rekommendera kommunerna att ta beslut om
överenskommelsen.
Arbetsplan - riktlinjen gäller från 1 januari 2021
Finns plan för implementering av ÖK + SIP-riktlinjen
på delregionala nivå
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Överenskommelsen
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§ 69 Beslut om folkomröstning och föreskrifter efter återremiss
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade 2021-04-26 (§ 51/2021) att återremittera ärendet om
folkomröstning samt att anta föreskrifter för genomförande till valnämnden för
att få två områden belysta inför folkomröstningen.
Valnämnden fattade 2021-04-30 (§ 13/2021) beslut om svar på återremissen.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 (§ 117/2021) att ärendet ska
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Av fullmäktiges beslut framgår följande motivering till återremissen. Det första
området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande
konsekvenser. Det andra området är att säkerställa att det framgår på den
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut.
Valnämnden har uppgett följande i sitt svar på återremissen. I de föreskrifter
som fullmäktige har att besluta om framgår med all önskvärd tydlighet
valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning av pandemin. Det är
därmed valnämndens ansvar att inhämta analys av smittskyddsansvariga inför
genomförandet. När det gäller andra punkten, om utformandet av valsedel, så
är det enligt 5 kap. 1 § kommunallagen fullmäktiges ansvar att finansiera
kommunens verksamheter. Det är inte väljarnas ansvar. Det går därför inte att
tillmötesgå återremissens önskemål.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av återremissen haft ett
möte med kommunens säkerhetssamordnare samt medicinskt ansvarig
sjuksköterska. De uppgav bl.a. följande vid mötet. Det går inte att göra någon
djupare analys av läget än den som redan gjorts. Restriktioner etc. från
myndigheter och regioner gäller bara två-tre veckor framåt och det beror på att
det inte går att se utvecklingen längre fram. Bedömningen är att
Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd inte skulle ge någon ny information
idag. Det enda som går att konstatera är att en folkomröstning innebär en risk
för smittspridning som inte finns om den inte genomförs. Specifik
riskbedömning med handlingsplan måste göras i nära anslutning till
omröstningsdagen för att minska risken för smittspridning.
Det framgår av förslaget till föreskrifter att valnämnden ansvarar för att
genomföra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför
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genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen
genomförs i enlighet med samtlig reglering gällande covid-19.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att utreda
riskerna för smittspridning utöver den riskanalys och riskbedömning som
redan är genomförd och som finns i beslutsunderlaget. Förvaltningen
instämmer därför i valnämndens svar och har inte något ytterligare att tillägga i
den delen.
När det gäller utformningen av röstsedeln utredde
kommunledningsförvaltningens den frågan inför valnämndens beredning av
ärendet. Av tjänsteskrivelse 2021-02-05 framgår följande:
”På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende.
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö,
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning):
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
1
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Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.”
Kommunledningsförvaltningen kvarstår vid ovanstående bedömning och har
inte något ytterligare att tillägga när det gäller röstsedelns utformning.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att återremissen är besvarad och att ärendet därefter kan
beslutas i enlighet med kommunstyrelsens tidigare förslag till beslut.
- Ordföranden Runo Johansson (L) föreslår att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut återremitterat ärende om folkomröstning”,
kanslichef Anna Eklund, 2021-05-07.
 Kommunstyrelsens beslut § 117/2021 ”Beslut om återremitterat ärende
om folkomröstning”, 2021-05-05.
 Valnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om återremiss gällande beslut
gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande
av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun”, 2021-04-30.
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2021 ”Beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26.
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
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 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-01-25.
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Kommunstyrelsen

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

Beslut om återremitterat ärende om folkomröstning
Ärendet
Fullmäktige beslutade 2021-04-26 (§ 51/2021) att återremittera ärendet om
folkomröstning samt att anta föreskrifter för genomförande till valnämnden för
att få två områden belysta inför folkomröstningen.
Valnämnden fattade 2021-04-30 (§ 13/2021) beslut om svar på återremissen.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 (§ 117/2021) att ärendet ska
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 117/2021 ”Beslut om återremitterat ärende
om folkomröstning”, 2021-05-05.
 Valnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om återremiss gällande beslut
gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande
av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun”, 2021-04-30.
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2021 ”Beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26.
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
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 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-01-25.
Utredning
Av fullmäktiges beslut framgår följande motivering till återremissen. Det första
området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande
konsekvenser. Det andra området är att säkerställa att det framgår på den
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut.
Valnämnden har uppgett följande i sitt svar på återremissen. I de föreskrifter
som fullmäktige har att besluta om framgår med all önskvärd tydlighet
valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning av pandemin. Det är
därmed valnämndens ansvar att inhämta analys av smittskyddsansvariga inför
genomförandet. När det gäller andra punkten, om utformandet av valsedel, så
är det enligt 5 kap. 1 § kommunallagen fullmäktiges ansvar att finansiera
kommunens verksamheter. Det är inte väljarnas ansvar. Det går därför inte att
tillmötesgå återremissens önskemål.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av återremissen haft ett
möte med kommunens säkerhetssamordnare samt medicinskt ansvarig
sjuksköterska. De uppgav bl.a. följande vid mötet. Det går inte att göra någon
djupare analys av läget än den som redan gjorts. Restriktioner etc. från
myndigheter och regioner gäller bara två-tre veckor framåt och det beror på att
det inte går att se utvecklingen längre fram. Bedömningen är att
Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd inte skulle ge någon ny information
idag. Det enda som går att konstatera är att en folkomröstning innebär en risk
för smittspridning som inte finns om den inte genomförs. Specifik
riskbedömning med handlingsplan måste göras i nära anslutning till
omröstningsdagen för att minska risken för smittspridning.
Det framgår av förslaget till föreskrifter att valnämnden ansvarar för att
genomföra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför
genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen
genomförs i enlighet med samtlig reglering gällande covid-19.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att utreda
riskerna för smittspridning utöver den riskanalys och riskbedömning som
redan är genomförd och som finns i beslutsunderlaget. Förvaltningen
instämmer därför i valnämndens svar och har inte något ytterligare att tillägga i
den delen.
När det gäller utformningen av röstsedeln utredde
kommunledningsförvaltningens den frågan inför valnämndens beredning av
ärendet. Av tjänsteskrivelse 2021-02-05 framgår följande:
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”På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende.
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö,
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning):
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.”
Kommunledningsförvaltningen kvarstår vid ovanstående bedömning och har
inte något ytterligare att tillägga när det gäller röstsedelns utformning.

1
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Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremissen
är besvarad och att ärendet därefter kan beslutas i enlighet med
kommunstyrelsens tidigare förslag till beslut.
Sändlista
Valnämnden
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§ 117 Beslut om återremitterat ärende om folkomröstning
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska överlämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26 beslutade
kommunfullmäktige att återremittera ärendet om folkomröstning om särskilda
boendet Lindängen till valnämnden för att få två områden tydligare belysta
inför folkomröstningen.
Valnämnden beslutade 2021-04-30 att anta ett upprättat förslag till svar på
kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka detta till kommunstyrelsen
för vidare behandling i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
- Runo Johansson (L) yrkar att valnämndens svar ska behandlas av
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde, så att kommunfullmäktige
kan besluta i ärendet vid sitt sammanträde 2021-05-31.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna-Karin Skatt konstaterar att det finns två förslag till beslut
och ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Anna-Karin Skatts yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till Anna-Karin Skatts förslag.
NEJ:
Bifall till Runo Johanssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V).
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Följande röstar NEJ:
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD).
Beslutsunderlag
Reservation
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sändlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 13 Beslut om återremiss gällande beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun
Valnämndens beslut
 Valnämnden beslutar att anta upprättat förslag till svar på
kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka detta till
kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behandlade ärende § 51/2021 ”Beslut gällande
folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till valnämnden för att
få två områden tydligare belysta inför folkomröstningen. Det första området
var att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande
konsekvenser. Det andra området var att säkerställa att det framgår på den
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut.
Valnämndens svar på återremissen
Valnämnden har berett återremissyrkandet och svarar följande:
I de föreskrifter som fanns på fullmäktiges bord den 26 april 2021 framgår med
all önskvärd tydlighet valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning
av pandemin.
Ur föreskrifterna sid 3:
Riskbedömning med anledning av covid-19
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av
ordningslagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att
utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande
åtgärder. Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med
tillhörande handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån
aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig
reglering som finns med anledning av covid-19.
Det är således valnämndens ansvar att inhämta analys av
smittskyddsansvariga inför genomförandet.
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Vad gäller den andra punkten i återremissen hänvisar Valnämnden till sitt
reglemente.
Där framgår:
A Valnämndens uppgifter
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt
ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig
lagstiftning ska fullgöras av valnämnd.
Valnämnden ansvarar vidare för:
 Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna
val, folkomröstningar och dylikt.
 Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till
regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet
samt vid förekommande folkomröstning, omval eller extra val.
 Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom
sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar
kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.
 Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de
ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra
omständigheter kan föranleda.
 Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
 Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare. Vad
gäller delegering från fullmäktige:
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:
 Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan
art att de beslutas av kommunfullmäktige.
I kommunallagen definieras fullmäktiges uppgifter. De citeras nedan i de
avsnitt som är relevanta i gällande ärende
5 kap. Fullmäktige
Fullmäktiges uppgifter
1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen eller regionen, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
2 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första
stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige
får dock inte delegeras till nämnderna.
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Valnämnden kan därför inte tillmötesgå återremissens önskemål eftersom det
ovan framgår att det är fullmäktiges, inte väljarnas, ansvar att finansiera
kommunens verksamheter.
Förslag till beslut
- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta att anta upprättat
förslag till svar på kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka
detta till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Förslag på svar från valnämnden till kommunfullmäktige, Gunilla
Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L)
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 51 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter
för genomförande
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till valnämnden
för att få två områden tydligare belysta inför folkomröstningen. Det
första området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare
analys av vilka konsekvenser det kan få när personer som annars inte
möts fysiskt såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall
vistas i en gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta
ett stort antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka
smittbärare skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra
området är att säkerställa att det framgår på den valsedel där det står
angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som långsiktigt kommer
att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska
fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar har
valnämnden berett ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.
Inför valnämndens beredning av ärendet har kommunledningsförvaltningen
tagit fram ett underlag till föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun. Av föreskriften framgår de beslut som fullmäktige enligt lag måste
fatta och även ytterligare föreskrifter som är nödvändiga för att genomföra
folkomröstningen.
Dessa gäller följande:
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riskbedömning med anledning av covid-19
information
rösträtt
röstlängd
röstkort
utläggning av röstsedlar
valkuvert/röstkuvert
röstmottagare
röstning
röstning i omröstningslokal
ångerröstning
hantering av förtidsröster
röstning genom bud
rösträkning
slutlig sammanräkning
resultat
förvaring och arkivering
ytterligare föreskrifter
överklagande

Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag
till valnämnden.
Valnämnden har berett ärendet och föreslår fullmäktige att fatta ett antal
beslut om folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen.
Valnämnden har även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.
Kommunstyrelsen har därefter berett ärendet och föreslår med bakgrund av
framtagen riskanalys samt yttrande från kommunens säkerhetssamordnare
om olämpligheten att anordna en folkomröstning under pågående pandemi att
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022 med bakgrund av
framtagen riskanalys samt yttrande från säkerhetsamordnaren på
Samhällsskydd mellersta Skaraborg om olämpligheten att anordna en
folkomröstning i pågående pandemi. Dessutom
Folkhälsomyndighetens uttalande att hälsa måste gå före demokrati.
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-

Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta helt i enlighet
med valnämndens beslut gällande folkomröstningen det vill säga att
kommunfullmäktige beslutar:

-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 5 september 2021.
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

-

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel.

Ordförandes sign

-

att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”.

-

att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider:
o 23 augusti 2021 kl. 10-18
o 24 augusti 2021 kl. 10-16
o 25 augusti 2021 kl. 10-18
o 26 augusti 2021 kl. 10-18
o 27 augusti 2021 kl. 10-16
o 28 augusti 2021 kl. 10-13
o 30 augusti 2021 kl. 10-18
o 31 augusti 2021 kl. 10-16
o 1 september 2021 kl. 10-18
o 2 september 2021 kl. 10-18
o 3 september 2021 kl. 10-16
o 4 september 2021 kl. 10-13

-

att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021.
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-

att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.

-

Lennart Nilsson (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (S), Ida Davidsson (-),
Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla Dverstorp (M) Krister Rohman (KD)
Lennart Axelsson (C), Birgitta Andersson (L), Ingemar Johansson (L)
och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.

-

Birgitta Andersson (L) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
och valnämndens förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att uppmana social och omvårdnadsnämnden att skjuta upp
flytten av verksamhet från Lindängen till Solvik tills dess att resultatet
av folkomröstningen är fastställt.

-

Runo Johansson (L), Zelal-Sara Yesildeniz (S), Ida Davidsson (-),
Gunilla Dverstorp (M), Krister Rohman (KD), Lennart Axelsson (C),
Karin Olofsson (MP) och Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Birgitta
Anderssons (L) tilläggsyrkande.

-

Anna Zöögling (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet till valnämnden för att få två områden tydligare
belysta inför folkomröstningen. Det första området är att
smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt
såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en
gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta ett stort
antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka smittbärare
skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra området är
att säkerställa att det framgår på den valsedel där det står angivet att
man vill bibehålla Lindängen vad som långsiktigt kommer att förändras
i stället som en följd av ett sådant beslut. Zöögling (S) anger följande
motivering till varför ärendet ska återremitteras till valnämnden. ”Det
första gäller de konsekvenser utifrån det vi idag vet om den rådande
pandemin som kan bli en följd av genomförandet av en folkomröstning.
Alla bör ju eftersträva att vi skall få ett högt valdeltagande för att
legitimiteten för omröstningen och dess resultat skall vara tydligt och
det riskerar att smittspridningen kan ta fart på ett sätt som väl ingen vill
bidra till. Här vill vi få fram en djupare analys av smittskyddsansvariga
vilka konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts
fysiskt såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall
vistas i en gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta
ett stort antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka
smittbärare skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra
skälet till vårt återremissyrkande är att social- och
omvårdnadsnämndens beslutade den 16 juni 2020 om
anpassningsåtgärder för att nå en budget i balans i och med
folkomröstningen kommer att överprövas och då krävs att det tydligt
framgår för den som lägger sin röst på ett bibehållet Lindängen vilket
alternativet är till denna förändring av särskilda boende platser och
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vilka andra konsekvenser det får för något eller några av de tre övriga
boendena vi har i kommunen. Det måste alltså framgå på den valsedel
där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant
beslut. I detta sammanhang är det viktigt att konstatera att nämnden
har det fulla ansvaret för denna typ av beslut utifrån det reglemente
som nämnden har att förhålla sig till och som vi här i
kommunfullmäktige i full enighet beslutade om senast vid revideringen
den 29 oktober 2018. Detta bekräftas av det domstolsutslag som
nyligen kom från förvaltningsrätten utifrån en inlämnad överklagan av
ovan nämnda beslut och där det slås fast att nämnden har tolkat sitt
reglemente helt korrekt och således har det fulla mandatet att fatta
beslut på det sätt man gjorde den 16 juni 2020.”
-

Henrik Vang (V) yrkar bifall till Zööglings yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag, Johanssons förslag, Anderssons tilläggsyrkande och Zööglings
yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer först Zööglings yrkande om återremiss under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Ärendet ska avgöras idag.
NEJ:
Ärendet ska återremitteras.
Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 19
AVSTÅR:1
Följande röstar JA:
Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C),
Lennart Axelsson(C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M),
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård
(SD), Petri Niska (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD)
Följande röstar NEJ:
Ordförandes sign
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Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V) Lisbeth Ider (V),
Erik Ezelius (S)
Följande AVSTÅR:
Peter Friberg (M)
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-01-25.
Protokollsanteckning
Peter Friberg (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Herr Ordförande, denna fråga är som "Pest eller kolera" och rykten har
spridits!
Tyvärr så verkar de flesta partierna gräva ner sig i olika skyttegravar i allt fler
frågor istället för att gemensamt finna lösningar på nämndernas och
kommunens kärva ekonomiska läge.
Folkomröstningen är enligt lagen RÅDGIVANDE och inte beslutande i ett
ärende som social- och omvårdnadsnämnden tog ett lagligt beslut juni 2020.
Ordförandes sign
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Med de olika förslagen/yrkanden som presenterats inför kvällens beslut som:
Att skjuta på folkomröstningen till efter pandemin, alternativt att behålla
verksamheten på Lindängen till efter folkomröstningen, samt valnämndens
oeniga och otydliga beslut om texten på valsedlar.
Därmed beslutar jag mig för att AVSTÅ från att rösta på något av dem då jag
inte kan ta ansvar för något av dem!
Troligen blir jag väl mer "persona non grata" än tidigare, men följer mitt
samvete.”
Runo Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi kräver att social och omvårdnadsnämnden inte genomför flytten av
Lindängens verksamhet förrän folkomröstningen är genomförd. Därefter ska
folkomröstningens resultat avgöra om det blir en flytt eller inte. Det är
respektlöst mot demokratin och folkinitiativet att på detta sätt föregripa
folkomröstningens resultat.”
Följande ställer sig bakom Runo Johanssons protokollsanteckning:
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson(C),
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan
Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD),
Pia Logård (SD), Petri Niska (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman
(KD), Christopher Vipond (MP)
Sändlista
Valnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter
för genomförande
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022 med bakgrund av
framtagen riskanalys samt yttrande från säkerhetsamordnaren på
Samhällsskydd mellersta Skaraborg om olämpligheten att anordna en
folkomröstning i pågående pandemi. Dessutom
Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före demokrati.
 Kommunstyrelsen beslutar att oppositionen presenterar ett ekonomiskt
alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken till folkomröstningen är på
grund av ekonomin. Alternativen ska presenteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
- Runo Johansson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt valnämndens förslag till beslut.
- Lena Andersson (S) yrkar att folkomröstningen flyttas till det allmänna
valet 2022 med bakgrund av framtagen riskanalys samt yttrande från
säkerhetsamordnaren på Samhällsskydd mellersta Skaraborg om
olämpligheten att anordna en folkomröstning i pågående pandemi.
Dessutom Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före
demokrati. Lena Andersson (S) yrkar också att oppositionen
presenterar ett ekonomiskt alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken
till folkomröstningen är på grund av ekonomin. Alternativen ska
presenteras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 210426.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena
Anderssons yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JA:
Bifall till Runo Johanssons förslag.
NEJ:
Bifall till Lena Anderssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 5
NEJ: 6
Följande röstar JA:
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD).
Följande röstar NEJ:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V).
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.
Reservation
Runo Johansson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M) och Lennart
Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för valnämndens förslag.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Zelal-Sara Yesildeniz (-): Jag yrkar bifall till Valnämndens förslag och
reserverar mig mot Lena A yrkande.
Patrik Kristoffersen (KD): Reservation till fördel för Runos förslag
Karin Olofsson (mp): Protokollsanteckning till förmån för valnämndens förslag
bifall.
Birgitta Andersson (L): Till förmån för valnämndens förslag.
Sändlista

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-15
Ärendenummer
2021/120

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021
Ärendet
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.
Beslutsunderlag
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
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From:
Sent:
To:
Subject:

Brev: Val Registrator
Mon, 1 Mar 2021 15:11:08 +0000
Anna Eklund
SV: folkomröstning

Dnr. 2 00 53-21/98231.
Handläggare: Lotta Liedberg, Telefon: 010-575 70 15, lise-lotte.liedberg@val.se

Samråd gällande kommunal folkomröstning –Tidaholm
Tidaholms kommun har den 22 februari 2021 begärt samråd gällande kommunal folkomröstning enligt 2
§ lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692). Kommunen har i sin samrådsbegäran föreslagit att
folkomröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021.
Valmyndigheten har ingenting att invända mot det föreslagna datumet.
Anna Nyqvist
Kanslichef
Valmyndigheten
Med vänliga hälsningar
Lotta Liedberg

Valhandläggare
___________________
Valmyndigheten
Telefon: 010-575 70 15
www.val.se

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam
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Bakgrund
Om kommunfullmäktige (april) beslutar att folkomröstningen ska ske i början av september (5 september) innebär det att kansliavdelningen får en minskad tidsplan på sex veckor att genomföra de aktiviteter som planeras jämfört med förvaltningens förslag. Vid ett beslut om utökad tid med en vecka för förtidsröstning (23 augusti) innebär det att kansliet har en minskad tidsplan med sju veckor.
Vid beslut om att även institutionsröstning ska genomföras under perioden samt beslut om ambulerande röstmottagare under förtidsröstningsperioden utökas aktiviteterna och arbetsuppgifterna ytterligare.
Vissa arbetsmoment kan inte slutföras innan kommunfullmäktiges beslut såsom tryck av valsedel, färdigställande av informationsmaterial, framtagande av specifika rutiner för covid-19 riskreducering, bedömning av riskbedömning, packning, frankering och utskick av
ca 10 000 röstkort (ska skickas av kommunen vid en kommunal folkomröstning) samt rekrytering och utbildning av röstmottagare (det
krävs ett datum för att kunna rekrytera).
Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskickade minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen eftersom röstkorten ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen inleds.
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Åtgärdsplan
Nedan har förvaltningen listat de risker som identifierats med att tidigare lägga datumet för folkomröstningen och tagit fram åtgärdsförslag för att hantera dem.
Nr

Risk

S (1-4)

K (1-4)

R=S*K

3

4

12

Handlingsplan enligt SAM samt kontinuerlig avstämning med skyddsombud.
Samverkan med säkerhetssamordnare
och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) som i sin tur har kontakt med
smittskydd VGR.

Vaccineringen försenas

1.

Åtgärd

Det föreligger en risk att röstmottagare, personal som ska arbeta
med förtidsröstningen, övrig personal samt personer som ska rösta
inte har hunnit att bli vaccinerade i mitten av augusti (då förtidsröstningen börjar) vilket innebär risker för exponering för smitta samt
risk för klustersmitta.

Se riskreducerande åtgärder enligt särskild riskbedömning kring Covid-19.
Tydlig och bra utbildning för att kunna
arbeta enligt de riskreducerande åtgärderna.

Rädsla för smitta medför minskat valdeltagandet
2.

Det finns en risk att valdeltagandet kan påverkas då personer inte
ännu är helt vaccinerade och därför inte vill utsätta sig för situationer där de kan exponeras för smitta.

3

4

12

Ambulerande röstmottagare
Möjligheten till budröstning för de som
har funktionsnedsättning, hög ålder och
sjukdom.

Riskanalys
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Röstmottagare hinner inte vaccineras innan institutionsval

3.

4.

2

4

8

Om det fattas beslut att institutionsval också ska genomföras innan
röstmottagare (vid tidigare val: kansliets personal) är vaccinerade
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta ett stort antal personer och då under arbetstid exponeras för smitta eftersom även
vaccinerade kan vara smittspridare.
Ambulerande röstmottagare hinner inte vaccineras

Riskreducerande åtgärder enligt särskild
riskbedömning kring Covid-19, exempelvis visir och munskydd.
3

4

12

Riskreducerande åtgärder enligt särskild
riskbedömning kring Covid-19, exempelvis visir och munskydd.

3

3

9

Skicka ut och efterhöra intresse hos tidigare röstmottagare

Om det fattas beslut att det även ska finnas ambulerande röstmottagare som ska åka hem till personer som inte har möjlighet att
uppsöka en röstningslokal samt inte har någon som kan agera bud
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta personer i deras
hem och då under arbetstid kan exponeras för smitta.
Rädsla för smitta försvårar rekrytering av röstmottagare

5.

Det kan bli svårt att rekrytera röstmottagare då det kommer att krävas fler röstmottagare (se riskbedömning Covid-19) än vid andra
val samt att det av personer kan upplevas som en risk att innan de
är vaccinerade engagera sig som röstmottagare och att de därför
väljer att inte delta.
Folkomröstningen kan leda till ökad smittspridning och bristande förtroende för kommunen

6.

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att
inte alla medborgare är fullt vaccinerade och att kommunen då genom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya

Undersöka möjligheten rekrytera och utbilda personal på de särskilda boendena
att förrätta förtidsröstning.

Erbjuda digital utbildning för röstmottagare.

3

4

12

Arbeta med riskreducerande åtgärder
enligt särskild riskbedömning Covid 19.
Arbeta med tydlig information och kommunikation kring riskreducerande åtgär-

Riskanalys
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sammankomster och mötesplatser (inomhus) som i sin tur bidrar till
smittspridning och klustersmitta. Detta kan i sin tur påverka förtroendet för kommunen samt ha en negativ inverkan på medborgares
inställning till att följa nationella råd och föreskrifter.

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls
om pandemin pågår – påverkan på kommunikationsfunktioner

7.

Samverkan med säkerhetssamordnare
och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) som i sin tur har kontakt med
smittskydd VGR
3

3

9

Om förtroendet för kommunen påverkas negativt på grund av att
kommunen anordnar en folkomröstning under en pandemi kan det
innebära en utökad belastning på kommunens kommunikationskanaler (hemsida, sociala medier etc) och för kommunens kommunikatörer. Det finns även en risk att det blir regional eller nationell nyhet vilket påverkar kommunikationsarbetet.
Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls
om pandemin pågår – föreningar och företag

8.

der och beteende vid omröstningslokaler.

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att
restriktioner kvarstår för föreningar och företag. Om kommunen då
genom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya
sammankomster och mötesplatser (inomhus) när föreningar och företag inte får arrangera evenemang kan detta påverka förtroendet
för kommunen samt ha en negativ inverkan på föreningar och företags inställning till att följa nationella råd och föreskrifter.

Arbeta med tydlig information och kommunikation kring riskreduce-rande åtgärder och beteende vid omröstningslokaler.
Kommunens kommunikatörer får bortprioritera andra arbetsuppgifter och eventuellt förstärkas.

3

3

9
Arbeta med tydlig information och kommunikation
Samarbeta med näringslivsstrateg och
personal på kultur- och fritid.

Riskanalys
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Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls
om pandemin pågår – risk för hot och våld

2

4

8
Arbeta fram och kontinuerligt stämma av
en risk- och hot analys.

9.
Om förtroendet för kommunen påverkas negativt kan det innebära
en ökad risk för hot och våld i samband med folkomröstningen.
10.

Pandemin medför ökade risker för personalbortfall på röstningsdagen

4

3

12

Covid-19 pandemin med rådande rekommendationer kring att man
ska vara hemma vid minsta symptom, risken att vara i så kallad familjekarantän eller i en smittspårning kan komma att påverka bemanningen under omröstningsdagen och detta med kort varsel.

Indragna raster för röstmottagare samt
omfördelning av omröstningslokal.
Utreda möjligheten till att akut flytta/samordna en omröstningslokal till en
annan omröstningslokal.

Detta kan i värsta fall leda till att en omröstningslokal har väldigt få
eller ingen bemanning av röstmottagare.

Riskreducerande åtgärder fördyrar
11.

12.

3

3

9
Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall

Riskreducerande åtgärder som behöver vidtas kan innebära att
kostnader för folkomröstningen inte inryms i budgeten.
Ökade kostnader för Valmyndighetens tjänster
Valmyndigheten har meddelat att det föreligger en risk att deras
tjänster kan bli lite dyrare vid en folkomröstning under sensommaren då de kan behöva ta in konsulter för IT då förberedelsetiden
hamnar i semesterperioden. Valmyndigheten framhåller även att
kommunen måste säkerställa att det tryckerier som upphandlas har

Planering av röstmottagare och ersättarschema.

4

2

8

Tidig semesterplanering.
Kontinuerlig uppföljning av budget.
Kravställa vid upphandling av tryckeri.

Riskanalys

7/9
386

öppet så att valmyndigheten kan köra test på utskrift och att det under sommaren finns en tillgänglig kontaktperson på kommunen.
Kansliets andra uppdrag nedprioriteras

13.

16.

9

Ingen support till användare och förtroendevalda.
Inställda sammanträden eller att sammanträden sker utan kansliets personals
medverkan.
3

4

12

Extra personal timanställs.
Handlingsplan enligt SAM samt kontinuerlig avstämning med skyddsombud

3

3

9
Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall

Om extrapersonal anställs kan detta innebära att budget för den
kommunala folkomröstningen inte hålls.
Semesterplanering för kansliet försvåras

Extra personal timanställs.
Låg förväntning på att ärenden blir
handlagda i tid.

Om ordinarie arbetsuppgifter inte hinner utföras och arbetsbelastningen är orimlig hög kan detta innebära att personal på kansliet
blir sjukskriven eller väljer att avsluta sin anställning.
Extrapersonal medför ökade kostnader

15.

3

Kansliets ordinarie löpande arbetsuppgifter kommer att påverkas
markant under perioden april-september och vissa uppgifter kommer att behöva nedprioriteras eller helt tas bort. Eftersom omfattningen på det extra arbetet är så stor kommer det inte bara att påverka utvecklingsaktiviteter (ex. genomförande av utbildningar, egna projekt, medverkan i projekt etc.) utan även ordinarie löpande
arbetsuppgifter, så som nämndsadministration, registrering av allmänna handlingar, utlämnande av allmänna handlingar, råd och
support, handläggning av ärenden etc.
Stress och hög arbetsbelastning inom kansliet

14.

3

3

3

9

Förlägga semester tidigt och parallellt, ta
in extra resurs några veckor.

Riskanalys
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Det finns en risk att det blir svårt att planera semester för kansliets
personal då förberedelsetiden inför folkomröstningen inklusive förtidsröstningen hamnar under semesterperioden

Planering av aktiviteter så att så mycket
som möjligt genomförs tidigare än
checklistans hålltider.

Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskickade minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen (röstkorten
ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen inleds). Detta innebär att aktiviteten att skicka ut dessa kommer ske
under semesterperioden.

Vi genomför aktiviteter så snart som
möjligt under våren såsom att upphandla tryckeri och färdigställa material/informationsmaterial så långt det går samt
skicka ut intresseanmälan till personer
som tidigare varit röstmottagare i val.

Nationella rekommendationer kan inte följas av kansliets personal: Hemarbete och risk för ökad sjukfrånvaro

17.

18.

4

3

12

Covid 19 pandemin med rådande rekommendationer kring hemarbete och att man ska vara hemma vid minsta symptom påverkar
kansliets personal gällande möjligheten att fysiskt vara på plats för
genomförande av vissa arbetsuppgifter såsom packa material,
packning och utskick av röstkort etc. samt innebär en större sjukfrånvaro och frånvaro på grund av VAB (vård av sjukt barn) än vid
normala omständigheter. Det finns även risk att personal får vara i
så kallad familjekarantän (om en familjemedlem har Covid-19) eller
ingår i en smittspårning. Denna risk föreligger så länge det pågår
en pandemi. Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31
maj.
Nationella rekommendationer om att undvika nära kontakter
kan inte följas av kansliets personal

Handlingsplan enligt SAM samt kontinuerlig avstämning med skyddsombud.

3

3

9

Riskreducerande åtgärder i form av
munskydd etc.

Riskanalys
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Kansliets personal (tre ordinarie personer) ska enligt kommunledningsförvaltningens pandemiplan helst inte träffas fysiskt för att förhindra en intern smittspridning (dvs att alla är sjuka samtidigt) och
för att kunna upprätthålla kansliets verksamhet. Detta kommer påverka arbetsuppgifterna som kräver fysisk närvara såsom packning
av valmaterial, packning och utskick av röstkort, utkörning av röstmaterial etc. Denna risk föreligger så länge det pågår en pandemi.
Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31 maj.
Merarbete kring valmaterial på grund av närheten till kyrkovalet
19.

3

6

Kyrkovalet är 19 september.Det finns en risk att det blir merarbete
kring valmaterialet då kyrkan lånar stora delar av valmaterialet
såsom skärmar, valurnor etc.
Lägre valdeltagande på grund av närheten till kyrkovalet

20.

2

Kyrkovalet är 19 september. Det finns en risk att det påverkar valdeltagandet negativt då personer inte orkar engagera sig och gå
och rösta i två val så tätt inpå.

Tydlig planering för utlåning av valmaterialet.
Ta kontakt med samtliga röstningslokaler för att efterhöra möjligheten att material står kvar till kyrkovalet.

2

4

8

Tydlig information och kommunikation
om vikten av att gå och rösta.
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Inledning
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därutöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.

Dag för folkomröstningen
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 5 september 2021.

Riskbedömning med anledning av covid-19
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig
reglering som finns med anledning av covid-19.

Fråga och svarsalternativ
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om
det särskilda boendet Lindängen.
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank valsedel.

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste allmänna valet 2019 (EU-val).
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Tidaholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.
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Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergsskolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus.
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara:
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.

Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

Information
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommunala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i
övrigt.
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av valnämnden.

Rösträtt
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens
medlemsstater (unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också
rösträtt.

Röstlängd
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om
kommunala folkomröstningar.
Röstlängden tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden.

Röstkort
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begäran duplettröstkort.
Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden.
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Röstsedlar
Det ska vara tre gula röstsedlar med svart text i format A 6 (105 x 148 mm)
och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som tillhandahålls
av valnämnden.

Utläggning av röstsedlar
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen
äger rum inom Tidaholms kommun.
Valkansliet ska ha beredskap att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan
efterfrågas.

Valkuvert/röstkuvert
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de
allmänna valen.

Röstmottagare
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.

Röstningen
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 5 september 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske
genom brevröstning från utlandet.
Röstning kan också ske som budröstning och genom röstning hos ambulerande röstmottagare.

Röstning i omröstningslokal
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl.
09:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för
den röstande:
- lagen om kommunala folkomröstningar
- dessa föreskrifter
- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AVSTÅR
- valkuvert/röstkuvert
- ytterkuvert för budröst
Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröstningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.
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Förtidsröstning
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms
stadsbibliotek på följande datum och tider:
23 augusti 2021 kl. 10-18
24 augusti 2021 kl. 10-16
25 augusti 2021 kl. 10-18
27 augusti 2021 kl. 10-18
27 augusti 2021 kl. 10-16
28 augusti 2021 kl. 10-13
30 augusti 2021 kl. 10-18
31 augusti 2021 kl. 10-16
1 september 2021 kl. 10-18
2 september 2021 kl. 10-18
3 september 2021 kl. 10-16
4 september 2021 kl. 10-13
För boende på Tidaholms kommuns särskilda boenden kommer förtidsröstning att ske på respektive särskilt boende på dag och tid som beslutas av valnämnden.

Ångerröstning
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstningslokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.

Hantering av förtidsröster
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröstningsdagen och hanteras där för sammanräkning.

Röstning genom bud
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske enligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte
ske.

Rösträkning
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen.
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från förtidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och antalet kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet tillsammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar
enligt följande:
-

JA
NEJ
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-

AVSTÅR
OGILTIGA

En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röstsedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogiltighet.
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för vardera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagningsställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand
och resultatet sammanställs.
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.

Slutlig sammanräkning
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagarna, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de allmänna valen.

När ska omröstningen vara färdigräknad
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast fredagen den
10 september 2021.

Resultat
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkomröstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära resultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är färdigräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsida.

Förvaring och arkivering
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras
men protokollen arkiveras/bevaras.
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Ytterligare föreskrifter
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om
behov uppstår eller beroende på pandemisituationen.
För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen tillämpas.

Överklagande
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-04

Valnämnden

2021/3

§ 4 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter
för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021
Valnämndens beslut
 Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 5 september 2021.
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel.

Ordförandes sign

-

att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”.

-

att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider:
o 23 augusti 2021 kl. 10-18
o 24 augusti 2021 kl. 10-16
o 25 augusti 2021 kl. 10-18
o 26 augusti 2021 kl. 10-18
o 27 augusti 2021 kl. 10-16
o 28 augusti 2021 kl. 10-13
o 30 augusti 2021 kl. 10-18
o 31 augusti 2021 kl. 10-16
o 1 september 2021 kl. 10-18
o 2 september 2021 kl. 10-18

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-03-04

Valnämnden

o
o

3 september 2021 kl. 10-16
4 september 2021 kl. 10-13

-

att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021.

-

att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska
fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen.
Dessa gäller följande:
- riskbedömning med anledning av covid-19
- information
- rösträtt
- röstlängd
- röstkort
- utläggning av röstsedlar
- valkuvert/röstkuvert
- röstmottagare
- röstning
- röstning i omröstningslokal
- ångerröstning
- hantering av förtidsröster
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

-

röstning genom bud
rösträkning
slutlig sammanräkning
resultat
förvaring och arkivering
ytterligare föreskrifter
överklagande

Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag
till valnämnden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår valnämnden föreslå att kommunfullmäktige
beslutar:
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 17 oktober 2021
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
-

-

-

att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller
gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på
röstsedlar”.
att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms
stadsbibliotek följande tider:
o
9 oktober 2021 kl. 10-13
o 11 oktober 2021 kl. 10-18
o 12 oktober 2021 kl. 10-16
o 13 oktober 2021 kl. 10-18
o 14 oktober 2021 kl. 10-18
o 15 oktober 2021 kl. 10-16
o 16 oktober 2021 kl. 10-13
att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021
att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021.

-

Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag att valnämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning gällande
särskilda boendet Lindängen är den 17 oktober 2021.

-

Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning
gällande särskilda boendet Lindängen är den 5 september 2021.

-

Jan- Ove Piehl (S) föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till
de röstberättigade:
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

JA- Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och att
därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
Anpassningsåtgärd xxx ska formuleras av de borgerliga partierna.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
-

Gunilla Dverstorp (M), Birgitta Andersson (L), Karin Olofsson (MP),
Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Lennart Nilsson (SD)
föreslår valnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara
kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel

Ordförandes sign

-

Gunilla Dverstorp (M) och Karin Olofsson (MP) föreslår valnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att det ska vara tre gula
röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148
mm) och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga
”Alternativ på röstsedlar”.

-

Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att röstning kan, utöver
personlig inställelse i omröstningslokalen, ske genom budröstning,
ambulerande röstmottagare, genom förtidsröstning på kommunens
särskilda boenden samt genom förtidsröstning på Tidaholms
stadsbibliotek följande tider:
o 23 augusti 2021 kl. 10-18
o 24 augusti 2021 kl. 10-16
o 25 augusti 2021 kl. 10-18
o 26 augusti 2021 kl. 10-18
o 27 augusti 2021 kl. 10-16
o 28 augusti 2021 kl. 10-13
o 30 augusti 2021 kl. 10-18
o 31 augusti 2021 kl. 10-16
o 1 september 2021 kl. 10-18
o 2 september 2021 kl. 10-18
o 3 september 2021 kl. 10-16
o 4 september 2021 kl. 10-13

-

Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att rösträkningen senast ska vara avslutad
den 10 september 2021.

-

Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till föreskrifter för

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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-

genomförande av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun
2021 efter att följande ändringar har genomförts:
Föreskrifterna ska heta ”Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen”.
Tillägg avsnitt Röstlängd: Röstlängden tas fram av valmyndigheten
enligt beställning av valnämnden.
Tillägg avsnitt Röstkort: Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt
beställning av valnämnden.
Tillägg avsnitt Utläggning av röstsedlar: Valkansliet ska ha beredskap
att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan efterfrågas.
Tillägg avsnitt Röstningen: Röstning kan också ske som budröstning
och genom röstning hos ambulerande röstmottagare.
Ändring avsnitt Rösträkning: Avsnittet får omformuleras utifrån beslut
om att ha tre röstsedlar istället för en röstsedel.
Ändring avsnitt Slutlig sammanräkning: Sista stycket ska tas bort.
Ändring avsnitt Ytterligare föreskrifter: Valnämnden bemyndigas
utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om behov uppstår eller
beroende på pandemisituationen.

-

Lennart Nilsson (SD) framför ett tilläggsyrkande till Gunilla Dverstorps
(M) förslag om föreskrifter och föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige att ändra öppetiden i omröstningslokal till 09.0018.00.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande dag för
omröstning, Piehls med flera och Dverstorps med fleras, två förslag till beslut
gällande fråga och svarsalternativ, Piehls och Dverstorps med fleras, två
förslag till beslut gällande valsedlarnas antal och utseende, förvaltningens och
Dverstorps med fleras, två förslag till beslut gällande huruvida röstning kan
ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen,
förvaltningens och Dverstorps med fleras, två förslag gällande när
röstsammanräkningen senast ska vara avslutad, förvaltningens och
Dverstorps med fleras samt två förslag till beslut gällande beslut om att anta
föreskrifterna för genomförande av folkomröstningen, förvaltningens och
Dverstorps samt ett tilläggsyrkande från Nilsson angående att ändra
öppetiden i omröstningslokalen.
Ordföranden ställer först Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande dag för omröstning mot varandra och finner att valnämnden
beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande fråga och svarsalternativ mot varandra och finner att
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande valsedlarnas antal och utseende mot varandra och finner att
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig
inställelse i omröstningslokalen mot varandra och finner att valnämnden
beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande när röstsammanräkningen mot varandra senast ska vara
avslutad och finner att valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande antagande av föreskrifter mot varandra och finner att
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordförande ställer därefter Nilssons tilläggsyrkande om att ändra öppetiden i
omröstningslokalen under proposition och finner att valnämnden beslutar att
bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning
i Tidaholms kommun 2021.
 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder
Samuelsson 2021-02-23.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt beslut om
folkomröstning, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-01.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-01.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.
Reservation
Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens beslut att föreslå
kommunfullmäktige att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet
Lindängen är den 5 september 2021.
Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens
beslut kring förslag om fråga och svarsalternativ.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign
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RISKBEDÖMNING
2021-02-18
Ärendenummer
2021/6
Anna Eklund
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Riskbedömning Folkomröstning under Covid 19 pandemi
Ärendet
Regeringen har 2021-01-08 på beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster med över 8 deltagare.
För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar
Folkhälsomyndigheten riskbedömning före genomförandet för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
Riskbedömningsverktyget nedan kommer från Folkhälsomyndigheten. Om
svaret är ja på många av frågorna ska den som anordnar sammankomsten
överväga att ställa in eller skjuta upp sammankomsten. Om svaret är nej på
alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan
ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska
riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.
Riskbedömningen är framtagen av, Anna Eklund, kanslichef, Marie Anebreid,
valsamordnare, Jenny Beckman, kommunjurist, Maud Joelsson, Medicinsk
ansvarig sjuksköterska och Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare.
Riskfaktorer
Internationellt
deltagande
Deltagare med
samhällsviktiga
arbeten (t.ex.
personal från vård
och omsorg)

Ja

Nej

Riskreducerande
åtgärder som kan
vidtas

X
X

Möblering för att
kunna hålla avstånd.
Kontinuerlig
desinfektion av ytor.
Användande av
handsprit/ handskar
för röstmottagare.
Markering på
golvytan samt
skapande av fållor
(plastband) som
visar vart besökaren
ska gå.
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Avståndsregler och
säkerställa olika
ingång och utgång
för att förhindra
trängsel.
Tydligt
informationsmaterial.
Maxantal röstande i
vallokalen.
Skärmar av
plexiglas.
Visir och munskydd
för röstmottagare.
Extra röstmottagare
för att säkerställa att
de riskreducerande
åtgärderna
upprätthålls.
Valkansliet gör
kontroller ute i
vallokalerna för att
granska att
riskreducerande
åtgärder
upprätthålls.
Extra utbildning och
information/rutiner i
riskreducerande
åtgärder för
röstmottagare.
Utbildning av
röstmottagare görs
digitalt.
Deltagare som
riskerar allvarligare
sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna
för evenemanget
leder till nära
kontakt mellan
deltagarna (storlek

X

Se ovan.

X
X

Se ovan.
Se ovan.
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på lokal, typ av
aktivitet etc.)
Det är svårt att få
tillgång till handtvätt
och
handdesinfektion.
Städningen är
bristfällig.
Det finns få
toaletter.
Långvarigt (mer än
några timmar)
evenemang

X

Rutiner för städning
och desinfektion av
ytor ska finnas.

X

X

Säkerställ att det
finns minst en toalett
avsedd för enbart
röstmottagare.
Se första ovan.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-05
Ärendenummer
2021/3

Valnämnden

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

Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021
Ärendet
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar.
Beslutsunderlag
 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning
i Tidaholms kommun 2021.
 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder
Samuelsson 2021-02-23.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.
Utredning
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska
fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.
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Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.
Dag för omröstningen
Kommunledningsförvaltningen har tidigare, i en preliminär tidsplan, gjort
bedömningen att det inte är möjligt att anordna folkomröstning förrän i oktober
2021. Den bedömningen kvarstår. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att omröstningsdag blir den 17 oktober.
Kommunledningsförvaltningen har härvid även tagit hänsyn till att det är val till
kyrkofullmäktige den 19 september 2021.
Kommunledningsförvaltningen har skickat in datumet för samråd med
Valmyndigheten som kommer att ge ett formellt besked under v. 9.
Säkerhetssamordnare har även kontaktat Smittskydd Västra Götaland för att
rådgöra utifrån den rådande covid-19-pandemin, se e-post.
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Omröstningsdistrikten föreslås vara desamma som valdistrikten vid det
senaste allmänna valet 2019 (EU-val).
Av praktiska skäl anser förvaltningen att det är lämpligt att även använda
samma lokaler som vid EU-valet.
Dock kan konstateras att Kyrkans hus som då användes för valdistrikt
Tidaholms Innerstad inte längre är tillgängligt. Här föreslås istället
Familjecentralen som omröstningslokal. Vidare konstateras att
Disponentvillan, som användes för valdistrikt Tidaholm Västra, i dagsläget inte
hyrs ut p.g.a. pandemin. Med hänsyn till detta samt då Rosenbergsskolan
tillkommit som lämplig lokal föreslår förvaltningen Rosenbergsskolan som
omröstningslokal för omröstningsdistrikt Tidaholm Västra. Hellidsskolans
matsal renoverades under senaste valet varför Sparbankshallen användes i
stället. Renoveringen är klar och därför kan Hellidsskolan åter användas.
Förvaltningen har besökt Familjecentralen och Rosenbergsskolan och anser
att de är lämpliga som omröstningslokaler.
Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade
Rubriken på de ingivna namnlistorna som ligger till grund för folkinitiativet är
FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – ”Trygghet, omtanke i en god
livsmiljö”. Det står klart att initiativtagarnas syfte med folkinitiativet är att det
särskilda boendet Lindängen ska vara kvar.
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På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende.
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö,
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning):
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
Röstsedlarnas innehåll, antal och utseende
Det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller gul.
Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Detta är samma storlek som
1

Folkomröstningar - Valmyndigheten
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röstsedlarna i ett allmänt val, vilket innebär att valkuverten för allmänna val
kan användas.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram tre förslag på utformning av
röstsedel som framgår av bilaga. Valnämnden har att fatta beslut om vilken av
dessa röstsedlar som ska användas.
Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen
Det är viktigt att alla röstberättigade som vill har möjlighet att rösta. Av den
anledningen föreslår kommunledningsförvaltningen att förtidsröstning
genomförs inför folkomröstningen, på Tidaholms stadsbibliotek, vid följande
tillfällen:
9 oktober 2021 kl. 10-13
11 oktober 2021 kl. 10-18
12 oktober 2021 kl. 10-16
13 oktober 2021 kl. 10-18
14 oktober 2021 kl. 10-18
15 oktober 2021 kl. 10-16
16 oktober 2021 kl. 10-13
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att det ska vara möjligt att
budrösta så att de som har svårt att ta sig till en omröstningslokal eller
förtidsröstningslokal också får möjlighet att rösta.
Någon annan möjlighet till röstning än personlig inställelse i
omröstningslokalen, förtidsröstning eller budröstning ska inte finnas.
När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad
Kommunledningsförvaltningen föreslår tisdagen den 19 oktober 2021.
Utöver ovanstående beslut föreslår kommunledningsförvaltningen ytterligare
föreskrifter för att kunna genomföra folkomröstningen. Dessa gäller följande:
- riskbedömning med anledning av covid-19
- information
- rösträtt
- röstlängd
- röstkort
- utläggning av röstsedlar
- valkuvert/röstkuvert
- röstmottagare
- röstning
- röstning i omröstningslokal
- ångerröstning
- hantering av förtidsröster
- röstning genom bud
- rösträkning
- slutlig sammanräkning
- resultat
- förvaring och arkivering
- ytterligare föreskrifter
- överklagande
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Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag
till valnämnden.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen. Som ansvarig för
kommunala folkomröstningar ska valnämnden bereda ärendet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 17 oktober 2021
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
-

-

-

att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller
gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på
röstsedlar”.
att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms
stadsbibliotek följande tider:
o
9 oktober 2021 kl. 10-13
o 11 oktober 2021 kl. 10-18
o 12 oktober 2021 kl. 10-16
o 13 oktober 2021 kl. 10-18
o 14 oktober 2021 kl. 10-18
o 15 oktober 2021 kl. 10-16
o 16 oktober 2021 kl. 10-13
att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021
att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Initiativtagarna
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Inledning
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därutöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.

Dag för folkomröstningen
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021.

Riskbedömning med anledning av covid-19
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig
reglering som finns med anledning av covid-19.

Fråga och svarsalternativ
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om
det särskilda boendet Lindängen.
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
Nedan är förvaltningens olika förslag, efter valnämndens beslut uppdateras
föreskriften:
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom social- och omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
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Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste allmänna valet 2019 (EU-val).
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Tidaholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.
Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergsskolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus.
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara:
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.

Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

Information
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommunala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i
övrigt.
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av valnämnden.

Rösträtt
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens
medlemsstater (unionsmedborgare),
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2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också
rösträtt.

Röstlängd
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om
kommunala folkomröstningar.

Röstkort
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begäran duplettröstkort.

Röstsedlar
Röstsedeln ska vara vit/gul (förslag som ändras efter valnämndens beslut)
med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Utformningen
framgår av bilaga. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som
tillhandahålls av valnämnden.

Utläggning av röstsedlar
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen
äger rum inom Tidaholms kommun.

Valkuvert/röstkuvert
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de
allmänna valen.

Röstmottagare
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.

Röstningen
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 17 oktober 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske
genom brevröstning från utlandet.

Röstning i omröstningslokal
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl.
11:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för
den röstande:
- lagen om kommunala folkomröstningar
- dessa föreskrifter
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-

röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AVSTÅR
valkuvert/röstkuvert
ytterkuvert för budröst

Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröstningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.

Förtidsröstning
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms
stadsbibliotek på följande datum och tider:
9 oktober 2021 kl. 10-13
11 oktober 2021 kl. 10-18
12 oktober 2021 kl. 10-16
13 oktober 2021 kl. 10-18
14 oktober 2021 kl. 10-18
15 oktober 2021 kl. 10-16
16 oktober 2021 kl. 10-13

Ångerröstning
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstningslokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.

Hantering av förtidsröster
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröstningsdagen och hanteras där för sammanräkning.

Röstning genom bud
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske enligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte
ske.

Rösträkning
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen.
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från förtidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och antalet kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet tillsammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar
enligt följande:
-

kryss för JA
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-

kryss för NEJ
kryss för AVSTÅR
OGILTIGA

En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Röstsedel som saknar kryss
vid något av alternativen eller som har flera kryss är också ogiltiga.
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röstsedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogiltighet.
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för vardera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagningsställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand
och resultatet sammanställs.
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.

Slutlig sammanräkning
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagarna, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de allmänna valen.
Valnämnden gör ingen ny prövning av vad som bedömts som giltiga respektive ogiltiga röster vid räkningen i omröstningsdistriktet, såvida det inte framkommer något anmärkningsvärt som kan föranleda valnämndens granskning.

När ska omröstningen vara färdigräknad
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast tisdagen den
19 oktober 2021.

Resultat
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkomröstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära resultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är färdigräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsida.
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Förvaring och arkivering
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras
men protokollen arkiveras/bevaras.

Ytterligare föreskrifter
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om
behov uppstår. För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen
tillämpas.

Överklagande
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.

Alternativ på röstsedlar
Obs! Proportionerna på röstsedeln är rätt men för att få plats
på en A4 är de något mindre här än de kommer att vara.
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Med komplett logotyp

Med textlogotyp

Med textlogotyp på
färgat papper

RÖSTSEDEL

RÖSTSEDEL

RÖSTSEDEL

L
E

Här står frågan. Här står frågan. Här står
frågan?

P

M
E

L
E

Här står frågan. Här står frågan. Här står
frågan?

P

M
E

L
E

Här står frågan. Här står frågan. Här står
frågan?

P

M
E

JA, här står svaret som börjar med ett
ja, den kan vara både lång och kort.

JA, här står svaret som börjar med ett
ja, den kan vara både lång och kort.

JA, här står svaret som börjar med ett
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett
nej, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett
nej, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett
nej, den kan vara både lång och kort.

X
E

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta
ställning.

X
E

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta
ställning.

X
E

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta
ställning.
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SAMMANSTÄLLNING
2021-02-05
Ärendenummer
2021/3
Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Exempel på svarsalternativ från andra folkomröstningar
Hammarö
Alternativ 1) Tycker du att Hammarö ska ha:
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6
Alternativ 2) Tycker du att Hammarö ska ha:
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter
En 7-9-skola på Hammarlundens skola
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6
Blankröst
Tibro
Tycker du att Tibro kommun ska genomföra en återuppbyggnad av en
kommunalt driven gymnasieskola i Tibro?”
a) Nej, en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro ska
inte genomföras. Jag röstar för att utbildningsplatser för Tibros
gymnasieelever även fortsättningsvis ska köpas från andra gymnasieskolor.
b) Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven
gymnasieskola i Tibro. Jag överlåter till kommunens förtroendevalda att
besluta om den skattehöjning som krävs för att finansiera gymnasieskolan i
framtiden för Tibros utveckling.
c) Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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Svedala
Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?
”JA”
”NEJ”
”JAG AVSTÅR FRÅN ATT TA STÄLLNING”
Vaxholm
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse på Norrberget ska fullföljas.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och
Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.
Vimmerby
Folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun
ska läggas ned eller bevaras.
A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.
B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens
förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och
förskola.
C: Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

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

2021-01-25

Kommunfullmäktige

2020/294

§ 8 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning gällande
särskilda boendet Lindängen.
 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens budget
för oförutsedda medel för Tidaholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ekedalens samhällsförening har lämnat in en skrivelse samt
namnunderskrifter till kommunfullmäktige. Samhällsföreningen önskar i
skrivelsen att kommunfullmäktige lyfter och omprövar social- och
omvårdnadsnämndens beslut att stänga det särskilda boendet Lindängen. Om
kommunfullmäktige inte gör det yrkar samhällsföreningen på att frågan avgörs
genom folkomröstning med stöd av de ingivna namnunderskrifterna.
Rubriken på namnlistorna är ”FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva –
”Trygghet, omtanke i en god livsmiljö””.
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020-06-16 att stänga det
särskilda boendet Lindängen i Ekedalen som en del i nämndens
anpassningsåtgärder.
När det gäller samhällsföreningens önskan att fullmäktige ska ompröva socialoch omvårdnadsnämndens beslut konstateras följande. I 5 kap. 22 §
kommunallagen (2017:725, KL) anges under vilka förutsättningar ett ärende
får väckas i fullmäktige. Det framgår att ärenden får väckas i fullmäktige av
nämnd, ledamot genom motion samt under vissa förutsättningar av revisor,
fullmäktigeberedning och av kommunala bolag. Vidare framgår att ärenden får
väckas bl.a. genom folkinitiativ.
Kommunledningsförvaltningen kan således konstatera att det inte finns någon
möjlighet för samhällsföreningen att väcka ett ärende i fullmäktige om att
ompröva social- och omvårdnadsnämndens beslut om att stänga Lindängen.
Det kan även konstateras att beslutet har överklagats av två skilda parter som
båda anfört att beslutet borde ha fattats av fullmäktige. Detta kommer alltså att
prövas av förvaltningsrätten.
Däremot har samhällsföreningen som framgår ovan möjligheten att väcka
ärende genom folkinitiativ.
Ett folkinitiativ är enligt 8 kap. 2 § KL att ett ärende om att hålla folkomröstning
i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet ska vara skriftligt, ange
den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga
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namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts,
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare
ska vid beräkningen av antalet initiativtagare endast räknas de som har skrivit
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.
Det finns för närvarande ingen särskild reglering som avser kontrollen av
initiativtagarnas namnteckningar. Det är upp till respektive kommun att
bestämma hur denna kontroll ska gå till. Kontroller torde i normalfallet kunna
ske genom att ett större antal stickprov görs (prop. 2009/10: 80, s. 104).
Av 5 kap. 37 § KL framgår att, om ett folkinitiativ har väckts, ska fullmäktige
besluta att folkomröstning ska hållas om den fråga som initiativet avser är
sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Gällande fullmäktiges beslutsfattande framgår följande i förarbetena (prop.
2009/10:80 s. 106). Vid prövningen av om en folkomröstning ska hållas har
fullmäktige initialt att ta ställning till om det ärende som initiativet rör faller inom
ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sådan fråga
som fullmäktige kan besluta om. Vid prövningen av ett folkinitiativ ska
fullmäktige även ta ställning till om en tillräckligt stor andel av de
röstberättigade står bakom initiativet. Om det brister i dessa formella
förutsättningar ska fullmäktige avslå folkinitiativet. Ett sådant beslut fattas med
enkel majoritet och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, som då
prövar beslutet genom laglighetsprövning. Det finns emellertid inte något
hinder mot att fullmäktige, efter att ha avslagit ett folkinitiativ på den grunden
att andelen röstberättigade som står bakom initiativet inte uppgår till tio
procent, ändå på eget initiativ genom ett vanligt majoritetsbeslut tar ställning
för att hålla en folkomröstning i den fråga som folkinitiativet rör.
Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 390) framgår att, om en folkomröstning
anordnats efter initiativ av medlemmar, är fullmäktige inte bunden av
utgången, utan denna är rådgivande.
Inledningsvis konstaterar kommunledningsförvaltningen att beslut om
organisation av särskilda boenden ligger inom den kommunala kompetensen.
Fullmäktige kan därmed fatta beslut i frågan.
I Tidaholms kommun är 9 803 personer röstberättigade (vid valet 2018), vilket
betyder att 980 underskrifter krävs för att väcka ett ärende om folkinitiativ.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom de ingivna namnlistorna. Vid
sammanräkningen har stickprovskontroll gjorts av adress och födelsedatum
på en underskrift per sida. De underskrifter som, efter stickprovskontrollen,
uppfyller samtliga formella krav uppgår till 1 437 stycken.
Kraven i kommunallagen är därmed uppfyllda. Det finns således formella
förutsättningar för kommunfullmäktige att bifalla folkinitiativet och besluta att
en folkomröstning ska hållas. Frågan om folkinitiativet ska avslås eller bifallas
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är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar
något förslag till beslut i den delen.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för att fullgöra kommunens uppgifter
enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därmed kommer,
om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning, valnämnden att bereda
ärendet så att fullmäktige kan fatta de beslut som krävs ovan nämnda lag.
Fullmäktige har då att ta ställning till dag för omröstningen, omröstningsdistrikt
och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till
de röstberättigade, röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, huruvida
röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast ska vara
avslutad.
Om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning måste även beslut om budget
för att genomföra denna tas. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en
specifikation till budget där preliminära kostnaden sammanlagt uppgår till 530
tkr (inklusive eventuell möjlighet till förtidsröstning). Kommunledningsförvaltningen föreslår att kostnaden tas från budget för oförutsedda medel för
Tidaholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen har inte tagit med arbetstidskostnader i
beräkningen av kostnaden för att genomföra en folkomröstning. Det kan dock
konstateras att valnämnden, som skulle ansvara för en folkomröstning, inte
har något egen förvaltning eller kansli utan att det i sådana fall är
kommunledningsförvaltningen och kansliets personal som skulle arbeta med
att organisera och genomföra folkomröstningen. Kommunledningsförvaltningen räknar med en arbetsinsats motsvarande en heltidstjänst under
tre månader om det blir en folkomröstning, vilket ungefär motsvarar 100 000 kr
i arbetstidskostnad. Detta är dock inte en kostnad som tillkommer eftersom
den redan ingår i kommunstyrelsens budget. När det gäller arbetsinsatsen
kommer den istället främst att märkas på att kansliets personal får prioritera
bort andra arbetsuppgifter för att i sådana fall kunna organisera
folkomröstningen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen.
- Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra
en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen samt att
kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från budget för oförutsedda
medel för Tidaholms kommun.
- Zelal-Sara Yesildeniz (-), Lennart Axelsson (C), Gunilla Dverstorp (M),
Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Johanssons förslag
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ:
Bifall till Johanssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 19
NEJ: 22
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider
(V), Erik Ezelius (S)
Följande röstar NEJ:
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L),
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M),
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Marika Lund (SD), Per Nordström
(SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister
Rohman (KD)
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-01-13
 Arbetsutskottets beslut § 147/2020 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2020-12-16.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boende
Lindängen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-1116.
 Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning,
huvudregistrator Marie Anebreid.
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 Bild preliminär tidsplan, kommunikatör Miranda Bergsten.
 Preliminär tidsplan folkomröstning efter folkinitiativ, kommunjurist
Jenny Beckman, 2020-11-13.
 Specifikation till budget för folkomröstning, förvaltningsekonom
Federico Dell´Anna.
 Kommunstyrelsens beslut § 220/2020 ”Beslut om folkomröstning
gällande särskilda boendet Lindängen”, 2020-11-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet
Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19.
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens
samhällsförening, 2020-08-07.
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16.
Protokollsanteckning
Birgitta Andersson (L) lämnar en protokollsanteckning ” Social och
omvårdnadsnämnden uppmanas att skjuta upp verkställigheten av beslutet att
flytta de boende från Lindängen tills dess att resultatet av folkomröstningen är
klart”.
Marika Lund (SD), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Christopher
Vipond (MP), Anneli Sandstedt (C), Ulf Persson (C), Zelal-Sara Yesildeniz (-),
Krister Rohman (KD) och Gunilla Dverstorp (M) ställer sig bakom Anderssons
protokollsanteckning.
Sändlista
Valnämnden
Ekedalens samhällsförening
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-01
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 202105-26.
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektören 2021-05-15
 Delegationsbeslut fattat av personalchef 2021-03-23.
 Förteckning över nyanställda 2021-04-01-2021-04-30, 2021-05-01-2021-05-31.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-06-01
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

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

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsdatum

2021-05-26

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

1.9

Beslut om
remittering av
Motion Carport/tak för bilar
i Tidaholms
kommun samt
solceller som tak

2021/168

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-05-18
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

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

Delegationsbeslut fattade av Kommunchef
Beslutsdatum

2021-05-15

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

2021/195 Remiss
BUN
Kampen om tiden –
mer tid till lärande
(SOU 2021:30) -

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-05-31
Ärendenummer
2021/4

Namn.

Maria Johansson
0502-60 60 51
maria.johansson@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av Personalchef
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

2021-03-23

2.14

Omplacering
utanför
förvaltningsgräns.

Löpnummer 2

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

FORVNR
030
080
080
080
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

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

Enhet
IT-avdelningen
Fastighetsservice 1
Lokalvård 2
Lokalvård 2
CRT 2
Förskolan Björnen
Förskolan Stallängen
Kompetenscentrum
Rudbecksgymnasiet 1
Ungdomsboendet
Ungdomsboendet
Hellidshemmet
Hellidshemmet
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården natt
Kortvård
Personliga ass
Personliga ass
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Solstigen
Solvik 8

Befattning
KOMMUNVäGLEDARE
FASTIGHETSSKÖT
LOKALVÅRDARE
LOKALVÅRDARE
SPECIALPEDAGOG
BARNSKÖTARE
FÖRSKOLLÄR OBEH
LÄRARE
UTBILD SAMORDN
HANDLEDARE
HANDLEDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
PERSONLIG ASS.
PERSONLIG ASS.
DISTRSKÖTERSKA
DISTRSKÖTERSKA
OMVÅRDARE 2
SJUKSKÖTERSKA
SJUKSKÖTERSKA
STÖDBITRÄDE
OMVÅRDARE

Anställd från och med
19-apr-21
19-apr-21
06-apr-21
26-apr-21
08-apr-21
06-apr-21
06-apr-21
06-apr-21
17-jul-21
05-apr-21
16-aug-21
06-apr-21
26-apr-21
06-apr-21
12-apr-21
19-apr-21
05-apr-21
20-apr-21
19-apr-21
01-jun-21
05-apr-21
22-apr-21
08-apr-21
19-apr-21
07-jun-21
09-apr-21
13-apr-21
14-apr-21
14-apr-21

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

Anställningsform, text
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
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030
030
030
080
080
460
460
460
600
600
600
600
600
600
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600
600
700
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700
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700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

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

Enhet
IT-avdelningen
IT-avdelningen
Personalavdelningen
Avfall
Vatten och avlopp
Kulturverksamhet
Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamhet
CRT 2
CRT 2
Forsenskolan 4-6
Förskolan Stallängen
Förskolan Stallängen
Rosenberg F-3
Rudbecksgymnasiet 1
Rudbecksgymnasiet 1
Ungdomsboendet
Arbetsledare Hellids
Arbetsledare Hellids
Biståndsenheten
Hattstugan
Hellidshemmet
Hellidshemmet
Hellidshemmet
Hellidshemmet
Hellidshemmet
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
IFO ekonomi
IFO Öppen vård
Kortvård
Lindängen
Lindängen
Midgård
Midgård
Midgård
Midgård
Midgård
Midgård
Midgård kök
Midgård kök
Personliga ass
Siggestorp
Siggestorp
Siggestorp
Siggestorp
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Socialpsykiatri
Solstigen
Solvik 3
Solvik 5
Solvik 6

Befattning
SUPPORTTEKNIKER
SYSTEMTEKNIKER
LÖNEKONSULT
RENHÅLLNINGSARB
VAKTMÄSTARE
UTSÄLLNVÄRD
UNGDOMSLOTS
UNGDOMSLOTS
SKOLSKÖTERSKA
SKOLSKÖTERSKA
ELEVASSISTENT
BARNSKÖTARE
FÖRSKOLLÄR OBEH
RESURSPERSON
LÄRARE ÖVR ÄMNE
UTBILD SAMORDN
HANDLEDARE
ARBETSLEDARE
ARBETSLEDARE
VAKTMÄSTARE
STÖDBITRÄDE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
SOCIALSEKR
FAMBEHANDLARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
EKONIMIBITR/KÖK
EKONOMIBITR
OMVÅRDARE 2
STÖDASSISTENT
STÖDBITRÄDE
STÖDBITRÄDE
STÖDBITRÄDE
OMVÅRDARE 2
SJUKSKÖTERSKA
PSYKSJUKSKÖT
STÖDASSISTENT
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE

Anställd från och med
01-maj-21
05-maj-21
01-maj-21
28-jun-21
14-jun-21
01-jun-21
01-maj-21
22-maj-21
01-jun-21
28-jul-21
20-maj-21
05-maj-21
03-maj-21
06-maj-21
09-aug-21
17-jul-21
16-aug-21
12-maj-21
27-maj-21
03-maj-21
25-maj-21
03-maj-21
10-maj-21
01-jun-21
10-maj-21
01-jun-21
03-maj-21
12-maj-21
01-jun-21
17-maj-21
01-jun-21
11-maj-21
11-maj-21
01-jun-21
12-maj-21
27-maj-21
08-maj-21
11-maj-21
01-jun-21
10-maj-21
20-maj-21
01-jun-21
28-jun-21
03-maj-21
17-maj-21
03-maj-21
11-maj-21
21-maj-21
25-maj-21
07-jun-21
01-jun-21
03-maj-21
11-maj-21
17-maj-21
17-maj-21
03-maj-21

Anställningsform
1
3
61
1
61
61
61
61
61
1
49
6
43
6
43
1
1
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
1
6
6
6
6
6
6
6
61
1
6
6
6
6
6

Anställningsform, text
Tillsvidare
Vikariat
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid med lönestöd
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-03
Ärendenummer
2020/401

Kommunstyrelsen

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

Rapportlista kommunstyrelsen 2021-06-09
Ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-04-27 – 2021-06-01.
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/328
KS 2021/5
KS 2021/5

Kultur- och fritid - Beslut om stängning av Badhuset
Forshallen med anledning av covid-19
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning på Hellidsskolan Delegationsbeslut
Barn- och utbildning - Beslut om växelvis fjärr- och
distansundervisning Hellidsskolan
Barn- och utbildning - Beslut BUN 2020-12-10
Beslut om delvis fjärr- och distansundervisning på
Hellidsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om växelvis fjärr- och
distansundervisning gymnasiet
Barn- och utbildning - Beslut om delvis fjärr- och
distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fortsatt distansundervisning
och närundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning
Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning
av covid-19
Beslut KOF 2021-05-11
Beslut om verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2021
med anledning av covid-1
Kultur- och fritid - Beslut om undantagsregler vid avbokning
av Tidaholms sommargård med anledning av covid-19 - 1 juli
till och med 15 oktober 2021
Beslut SBN 2021-05-20
Beslut om direktanvisning för Innerstaden 2:16 och del av
Innerstaden 2:1
SKR - Cirkulär 21:19 Nytt livslängdsantagande i RIPS
SKR – Cirkulär 21:20 Budgetförutsättningar för åren 20212024
Kommunstyrelsen

Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/102
KS 2021/104
KS 2021/149
KS 2021/189
KS 2021/197

SKR - Cirkulär 21:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
smittrisker – arbetstagares användning av kanyler med
integrerad skyddsfunktion
SKR - Cirkulär 21:22 Överenskommelse om utvidgats skydd
vid smittbärarpenning i AGS - KL
SKR - Cirkulär 21:23 Reviderad prognos för 2022 års
kostnadsutjämning
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
2021-04-13
Beslut SON 2021-05-25
Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande
serveringstillstånd för alkoholutskänkning
Beslut BUN 2021-05-20 Beslut om samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg
Stiftelsen Sveriges nationaldag - Låt oss fira nationaldagen och bära flaggan!
Västra Götalands Dövas Länsförbund - Ta med teckenspråket
i kommunens arbete

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

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 3 2021

2021-04-12

(1)

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Per capsulam

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD

1

457

§ 23
Ägarombud Stallängen Bostads AB
Ordföranden informerar om att bolagsstämma skall hållas den 26
april 2021 i SBAB och att det därför skall utses ett ombud till
stämman.
Ordförandens förslag till ombud är Lennart Axelsson med Per
Bergström som ersättare.

Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB

Justeras via digital signering av Ingela Backman, Lennart Axelsson,
Per Bergström, Katarina Wallgren, Maria Fredriksson, Mikael Snäll
och Michael Brisman

Assently: 8703488a2864405ae041a3dbb7f0bce46c8e4815bd7b8b56d48ea2a2c68d212a7f8066d42290f9fc2082791db9c382a7fbc7b0b6e1e7ed9af18d29131ee8d816
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Följande handlingar har undertecknats den 27 april 2021
458
2021-04-12 Styrelseprotokoll nr 3 TBAB.docx

(23636 byte)
SHA-512: 0c7b94be510f9b06b9e5c578ae0397eaeaf3b
e3a6c9690f17de6218e3f91146ef8eefef2b21ed13c0f6
518b5904db88f8c67f2ea10133d7ca372a05e70695751

Handlingarna är undertecknade av
2021-04-15 15:01:47 (CET)

Mattias Andersson
mattias.andersson@tidaholm.se
80.68.113.170
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-15 15:17:32 (CET)

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

2021-04-15 20:57:26 (CET)

Stig Lennart Axelsson
lennart@axelssonsvvskonsult.se
77.74.130.93
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-27 09:43:31 (CET)

Michael Brisman
michaelbrisman@hotmail.com
77.74.131.168
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-27 10:30:18 (CET)

Mikael Snäll
mikael.snall@tidaholm.se
194.237.188.194
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-27 11:13:19 (CET)

Per Bergström
perb910@gmail.com
213.179.18.217
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-27 12:32:05 (CET)

Katarina Iréne Wallgren
katarina.wallgren@sensus.se
79.136.68.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-27 13:31:34 (CET)

Maria Fredriksson
maria.fredriksson@hjo.se
81.230.146.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 4 2021

2021-04-20

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

tisdag 20 april 2021 kl. 19.00 digitalt via Teams

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
§ 24
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar
styrelsemötet för öppnat.
§ 25
Fastställande av dagordning
En övrig fråga anmäldes
Köpeskilling för fastigheterna Kaplanen 1,2,5 och del av
innerstaden 2:1
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen.
§ 26
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Katarina Wallgren till justerare. Justering via digital
signering.
§ 27
Utökad investeringsram Kaplanen och Kungsbro

Assently: 9486be9be27c427348411a7b4c70fe34e57c06e263c9e11001dd197ea31bd50f15a5cf8b5ef035a96906846b6860d2260187e73f28d9a1bf6537b8ff4ce07306
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Styrelsemöte 4 2021

2021-04-20

(2) 2

Sammanträdesdatum

461

Upphandlingen för renoveringen är klar. Alla anbud är dyrare än
tidigare fattat beslut om total renoveringskostnad.
Styrelsen beslutar att:
• Ge VD i uppdrag att genomföra projektet Kungsbro/Kaplanen
enligt föredragit förslag. Föregående investering om 55 MSEK
ska utökas med ytterligare 14 MSEK till en total
investeringssumma om 69 MSEK för Kungsbro/Kaplanen.
• Ge VD i uppdrag att inhämta KF ställningstagande om utökad
investering på Kungsbro/Kaplanen om 14 MSEK, från
nuvarande beslut 55 MSEK till totalt 69 MSEK.
• Ge VD i uppdrag att begära kommunalborgen om ytterligare
14 MSEK till projektet Kungsbro/Kaplanen, till en ny summa av
69 MSEK.
§ 28
Övriga frågor
Köpeskilling för fastigheterna Kaplanen 1,2,5 och del av
innerstaden 2:1
Styrelsen beslutar att:
• Ge VD i uppdrag att inhämta KF ställningstagande till 1 kr i
köpeskilling för fastigheterna Kaplanen 1,2,5 och del av
innerstaden 2:1.
§ 29
Styrelsemötet avslutas
Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB
Justeras via digital signering av Linda Göransson, Ingela
Backman, Katarina Wallgren

Assently: 9486be9be27c427348411a7b4c70fe34e57c06e263c9e11001dd197ea31bd50f15a5cf8b5ef035a96906846b6860d2260187e73f28d9a1bf6537b8ff4ce07306
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Handlingarna är undertecknade av
2021-04-20 19:55:36 (CET)

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

2021-04-20 19:57:40 (CET)

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

2021-04-20 19:59:10 (CET)

Katarina Iréne Wallgren
katarina.wallgren@sensus.se
80.68.123.70
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 5 2021

2021-04-21

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Per capsulam

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB

(1)

1
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§ 30
Utökad investeringsram Kaplanen och Kungsbro
Upphandlingen för renoveringen är klar. Alla anbud är dyrare än
tidigare fattat beslut om total renoveringskostnad.
Styrelsen beslutar att:
• Ge VD i uppdrag att genomföra projektet Kungsbro/Kaplanen
enligt föredragit förslag. Föregående investering om 55 MSEK
ska utökas med ytterligare 16 MSEK till en total
investeringssumma om 71 MSEK för Kungsbro/Kaplanen.
• Ge VD i uppdrag att inhämta KF ställningstagande om utökad
investering på Kungsbro/Kaplanen om 16 MSEK, från nuvarande
beslut 55 MSEK till totalt 71 MSEK.
• Ge VD i uppdrag att begära kommunalborgen om ytterligare 16
MSEK till projektet Kungsbro/Kaplanen, till en ny summa av 71
MSEK.
• Ge VD i uppdrag att återta ställningstagandet kring en
köpeskilling om 1 kr för Kaplanen 1.2.5 och del av innerstaden
2:1
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras via digital signering av Ingela Backman, Lennart Axelsson,
Per Bergström, Katarina Wallgren, Maria Fredriksson, Mikael Snäll
och Michael Brisman

Assently: e7d2d17cb794e9762af1cdccbbd5ff43624bd034e79d611d6fe776e2749528986add8b4055b901d315846b92e5dc01e91cec1e83d80ede30378d4372b3fdcb23

Sida 1 av 2

Följande handlingar har undertecknats den 21 april 2021
464
2021-04-21 Styrelseprotokoll nr 5 - TBAB
per capsulam.pdf
(83601 byte)
SHA-512: 587b41d0483fea4fad30ec96a6456654f2f69
a629b565e1fc2659092e80b08f38dfdd89dab71c1e721e
efcdd1dd89f5ed2e2cac2578e9c147e1e126dccfd472b

Handlingarna är undertecknade av
2021-04-21 16:53:12 (CET)

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

2021-04-21 18:15:58 (CET)

Stig Lennart Axelsson
lennart@axelssonsvvskonsult.se
77.74.130.93
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:18:10 (CET)

Michael Brisman
michaelbrisman@hotmail.com
77.74.131.168
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:54:21 (CET)

Mikael Snäll
mikael.snall@tidaholm.se
80.68.122.54
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:18:59 (CET)

Per Bergström
perb910@gmail.com
79.99.174.53
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:53:42 (CET)

Katarina Iréne Wallgren
katarina.wallgren@sensus.se
79.136.68.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:51:40 (CET)

Maria Fredriksson
maria.fredriksson@hjo.se
81.230.146.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:51:53 (CET)

Linda Göransson
linda.goransson@tidaholm.se
217.211.13.236
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Sida 2 av 2

465

Undertecknandet intygas av Assently

Styrelseprotokoll 2021-04-21 TBAB
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
e7d2d17cb794e9762af1cdccbbd5ff43624bd034e79d611d6fe776e2749528986add8b4055b901d315846b92e5dc01e91cec1e83d80ede30378d4372b3fdc
b23
001 :2 01 3

Om detta kvitto

A

TI

ON

ISO

27

CERT

C
IF I

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

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 6 2021, konstituerande

2021-04-26

(7)

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Tidaholms Energi, Tidaholm
och digitalt via Teams, klockan 14.00-15.00

Beslutande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Lennart Axelsson, vice ordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Maria Fredriksson, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
§ 31
Sammanträdets öppnande
Styrelsens ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och
förklarar det konstituerande styrelsemötet för öppnat.
§ 32
Fastställande av dagordning
En övrig fråga anmäldes
Ändra skrivning i ägardirektivet
Styrelsen beslutar att:
Godkänna dagordningen med tillägg
§ 33
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att välja Per Bergström till justerare.
§ 34

Assently: b6e4a26b683105ddc0dbe7a2b1f14079cd6db23858a81741f696f84846a1541cc36d3b4cc131b1c88fb951da8bb5c69f6ee2f11e2f49a6b31971bed747e9f23b
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Sammanträdesdatum

(7)
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Styrelsemöte 6 2021, konstituerande
2021-04-26
Anmälan av styrelseordförande samt vice ordförande
Styrelsen konstaterar att kommunfullmäktige datum 2019-03-25
utsett Ingela Backman till ordförande och Lennart Axelsson till vice
ordförande i TBAB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
§ 35
Fastställande av Ledningssystem, Arbetsordning och
arbetsfördelning för styrelsen, VD-instruktion, Instruktion för
ekonomisk rapportering, Attestinstruktion och Finanspolicy
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att för koncernen Tidaholms energi AB:
• Fastställa Ledningssystem daterad 2021-04-26
• Fastställa Instruktion för ekonomisk rapportering daterad
2021-04-26
• Fastställa Finanspolicy daterad 2021-04-26
Styrelsen beslutar att för Tidaholms Bostads AB:
• Fastställa Arbetsordning och arbetsfördelning för styrelsen
daterad 2021-04-26
• Fastställa VD-instruktion daterad 2021-04-26
• Fastställa Attestinstruktion daterad 2021-04-26
§ 36
Ekonomi
VD redogör för resultatrapport tom mars. VD konstaterar att
månadsresultatet för mars är sämre än budget, det ackumulerade
resultatet är sämre än budget.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 37
Utseende av firmatecknare
Styrelsen beslutar att:
• Firma tecknas av ordförande Ingela Backman och VD
Mattias Andersson i förening.
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Styrelsemöte 6 2021, konstituerande
2021-04-26
• Enligt aktiebolagslagen tecknas firma ensam av VD Mattias
Andersson i löpande förvaltning.
§ 38
VD-rapport
Löpande verksamhet
Fastigheter
§ 39
Styrelsedagar, kommande möte
27/5
2-3/9
7/10
16/12

Styrelsemöte
Styrelsedag, budgetförutsättningar, strategidagar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

§ 40
Övriga frågor
Ändra skrivning i ägardirektivet
Styrelsen för en strategisk diskussion om punkt 7.1, 2 stycket i
ägardirektivet gällande soliditetskrav.
Styrelsen beslutar att:
Att uppdra åt VD att inhämta Kommunfullmäktiges
ställningstagande till att ändra skrivelsen i ägardirektivet punkt 7.1,
2 stycket enligt bifogat förslag.
§ 35
Styrelsemötet avslutas
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras via digital signering av Linda Göransson, Per Bergström
och Ingela Backman
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1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat detta ledningssystem
för att tydliggöra relationen mellan styrdokument inom koncernen Tidaholms Energi.
Ledningssystemet skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande
möte efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av ledningssystemet
ska tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer
och lekmannarevisorer.
Detta ledningssystem gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.
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2. Ledningssystem koncernen Tidaholms Energi
Nedanstående figur visar ledningssystemet för Tidaholms Energi. Ledningssystemet
kopplar samman koncernens vision och affärsidé med en målhierarki som säkerställer en
röd tråd i verksamhetens arbete från styrelsen till medarbetarna. Fastställd budget finns
med som en förutsättning och påverkar besluten i det dagliga arbetet.

Budget

3. Fördelning av ansvar
Styrelsen i Tidaholms Energi AB ansvarar för att, för koncernen Tidaholms Energi fastställa:
• Vision
• Affärsidé
• Långsiktiga mål
• Strategier
Styrelsen i Tidaholms Energi AB respektive Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB
ansvarar för att fastställa budget.
VD i Tidaholms Energi AB ansvarar för att, för koncernen Tidaholms Energi fastställa:
• Mål
• Aktiviteter
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4. Styrkort
Arbetet med att ta fram långsiktiga mål, strategier, mål, resultatmål och aktiviteter involverar
styrelsen, ledningsgruppen och medarbetarna i olika forum. De dokumenteras för respektive
verksamhet och perspektiv enligt modellerna nedan.
Långsiktiga mål, strategier, mål, resultatmål
EL

FJÄRRVÄRME

STADSNÄT

ELHANDEL

FASTIGHET EKONOMI MARKNAD MEDARBETARE HÅLLBARHET

Långsiktiga
mål

Strategier

Mål År

Resultatmål
År

Aktiviteter
EL

FJÄRRVÄRME STADSNÄT ELHANDEL

FASTIGHET

EKONOMI

MARKNAD MEDARBETARE HÅLLBARHET

Aktiviteter
(år)

Aktiviteter
(år)
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1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna instruktion
avseende ekonomisk rapportering för koncernen Tidaholms Energi.
Instruktionen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande möte
efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av instruktionen ska
tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer och
lekmannarevisorer.
Denna instruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.
Den verkställande direktören ansvarar för att styrelsen erhåller rapporter och information i
enlighet med nedanstående riktlinjer.

2. Månadsrapporter
Den huvudsakliga rapporteringen sker med månatliga rapporter med följande omfattning
och innehåll. Om ej annat sägs göres mätningen mot fastställd budget. Rapportpaket skall
tillställas styrelsen senast den 25:e i kalendermånaden (undantaget juli). Det senast
rapporterade ekonomiska resultatet kommenteras på varje styrelsemöte.
- Resultat totalt och uppdelat per affärsområde och bolag
- Balansräkning per bolag
- Investeringar
- Lån- och likviditetsläge
Härutöver rapporteras övriga för verksamheten relevanta data och nyckeltal. Dessa
rapporter kan gärna åskådliggöras med tidsserier i grafisk form.
- El- och värmedata (produktion, förbrukning mm)
- Marknadsutveckling (kunder, anslutningar mm)
- Övriga relevanta data för verksamheten
- Personal- och miljödata
Till ovanstående fogas kommentarer med tonvikt på större avvikelser.
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3. Prognoser
Som ett mål skall bolaget utveckla prognoser som beskriver den rimliga ekonomiska
utvecklingen för resultat- och balansposter. Som ett första led i detta skall månatligen
presenteras en likviditetsprognos med finansieringskonsekvenser.

4. Årsredovisning
Årsredovisning med förvaltningsberättelse upprättas i enlighet med tillämpliga lagar och
med beaktande av att tillgodose ägaren med relevant information om årets verksamhet.

5. Budget
Enligt krav från ägaren upprättas budget för kommande år och plan (grövre) för år 2.
Innehållet i budget skall i allt väsentligt motsvara vad som sedan rapporteras löpande vad
gäller ekonomi och nyckeltal.

6. Specifik rapportering
Utöver ovanstående fastställda rapportering åligger det VD att omgående informera
styrelsen för inträffade händelser av väsentlig betydelse för det ekonomiska utfallet.
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1. Inledning
Finanspolicyn utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen inom
koncernen Tidaholms Energi AB. Finanspolicyn fastställs av styrelsen.

1.1 Bakgrund
Tidaholms Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Tidaholms kommun. Tidaholms
Energi AB är moderbolag till dotterbolaget Tidaholms Elnät AB. Som består av det fysiska elnätet
såsom ledningar, mottagningsstationer etc. Tidaholms Energi AB är även moderbolag till
dotterbolaget Tidaholms Bostads AB. Som består av lägenheter och lokaler för uthyrning.
Verksamheten är kapitalintensiv vilket innebär att en långsiktigt tryggad kapitalförsörjning är
grundläggande för företaget.

1.2 Syfte
Syftet med denna policy är att:
• Klargöra hur ansvaret för företagets finansiella aktiviteter är fördelat.
• Definiera och fastlägga ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall bedrivas.
• Beskriva hur lån och krediter får upphandlas samt hur låneportföljen bör vara sammansatt vad
gäller lånetider och ränteförfall.
• Fastställa rutiner för finansiell rapportering och kontroll.

1.3 Övergripande mål för finansverksamheten
Följande övergripande mål gäller för finanshanteringen:
• Att vid varje tillfälle säkerställa att företaget har likvida medel för att bedriva den löpande
verksamheten.
• Att ha en lånefinansiering som tryggar kapitalbehovet på medellång och lång sikt.
• Bolaget skall vid nyupplåning/omplacering av lån eftersträva en balansering av lånestocken så
att framtida risker minimeras.

1.4 Kommunal borgen och kreditlimit
Bolaget äger rätt att självständigt ta upp externa lån. Som säkerhet för dessa lån förutsättes Tidaholms
kommun/ägaren bevilja borgen. Borgensbeslut tas i kommunfullmäktige för ett år i taget.
Både Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB är och Tidaholms Bostads AB anslutna till
kommunens koncernkontosystem och beviljas årligen kreditlimit; för 2019 är beviljat 23 000 000 kr.

–2–
Assently: b6e4a26b683105ddc0dbe7a2b1f14079cd6db23858a81741f696f84846a1541cc36d3b4cc131b1c88fb951da8bb5c69f6ee2f11e2f49a6b31971bed747e9f23b

Finanspolicy för koncernen Tidaholms Energi AB Fastställd 2021-04-26

480

2. Ansvarsfördelning
2.1 Ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom företaget fördelas mellan styrelsen, VD och ekonomiansvarige
enligt nedan.
2.1.1 Styrelsen
Styrelsens ansvar.
• Att fastställa finanspolicyn samt under året godkänna beslut som avviker från denna.
• Att i budgeten godkänna ram för nyupplåning kommande år.
• Att framställa hos ägaren och kommunfullmäktige om borgensram för kommande år.
• Att fatta beslut om nyupplåning utöver beviljad budgetram.
• Att besluta om hyres- eller leasingavtal med totalt belopp för hyrestiden överstigande 500.000
kr.
2.1.2 VD
VD:s ansvar.
• Övergripande ansvar för att bolaget agerar inom de ramar och riktlinjer för finansiell risk som
fastställs i denna policy.
• Att vid behov utarbeta förslag till förändringar av denna policy.
• Att säkerställa att företaget har finansiella medel för att driva verksamheten. Att fortlöpande
arbeta för att effektivisera den löpande finansiella verksamheten.
• Att säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med beaktande av en god intern kontroll.
• Att utveckla företagets bankkontakter.
• Att inför varje nytt kalenderår överenskomma med kommunens ekonomichef om beviljad kredit
på koncernkontot.
• Att verkställa upptagande/omplacering av lån inom av styrelsen beviljad ram eller enligt särskilt
styrelsebeslut.
2.1.3 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvariges ansvar består i:
• Att följa upp och fortlöpande rapportera företagets finansiella situation.
• Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna policy.
• Att aktivt arbeta med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva företagets olika
verksamheter.
• Att löpande följa upp låne- och ränteförfall samt ta fram beslutsunderlag för nyupplåning och
refinansiering.
• Att bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna.
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3. Skuldhantering
3.1 Mål och strategi
Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att trygga finansieringen för verksamheten på
såväl lång som kort sikt. Genom att långsiktigt skapa en stabilitet i de framtida räntekostnaderna ges
möjlighet att anpassa verksamheten till nya räntelägen. Kapitalbehovet ska säkerställas genom god
framförhållning och genom ett aktivt upplåningsförfarande.

3.2 Riskdefinitioner
•
•

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar företagets finansnetto
negativt genom ökade räntekostnader.
Refinansieringsrisken är risken för att företaget vid varje tillfälle inte har tillgång till tillräcklig
finansiering. Refinansieringsrisken ökar om företagets kreditvärdighet försämras eller en stor
del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.

3.3 Tillåtna finansieringsalternativ och motparter
Följande lånealternativ är tillåtna:
• Lånereverser
• Leasingfinansiering

3.4 Riktlinjer
Räntekostnaden är en väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda räntebindningstiden
avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i företagets resultat. För att begränsa ränterisken i
skuldportföljen har företaget valt att arbeta med ett intervall för tillåten räntebindning.
• Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall variera inom intervallet 2-5 år.
Skuldportföljen består av utestående lån. En spridning av ränteförfallen ska eftersträvas.
• Maximalt 75 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.
• Lån får endast upptas i svenska kronor.
Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma tidsperiod kan vid
ogynnsamma marknadslägen medföra att refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till
ofördelaktiga räntevillkor eller ej är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. För att undvika en
situation med brist på likviditet och höga finansieringskostnader bör denna risk begränsas.
Refinansieringsrisken ska begränsas genom att förfallostrukturen i låneportföljen sprids över tiden.
Följande riktlinjer gäller:
• För att begränsa refinansieringsrisken bör inte mer 25 % av lånestocken, inklusive garanterade
kreditlöften, förfalla inom de närmaste 12 månaderna
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4. Likviditetshantering
4.1 Målsättning
Överskottslikviditet skall främst användas för att amortera utestående lån. För att kunna hantera
tillfälliga och oplanerade likviditetsbehov ska en likviditetsreserv hållas.

4.2 Likviditetsreserv
Företaget skall kontinuerligt upprätthålla likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna sköta sina
betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall baseras på en månads normala utgifter för
rörelsens kostnader och investeringar.
Definition av likviditetsreserv:
• Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom fem bankdagar.
• Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.

4.3 Riktlinjer
Tillfälliga likviditetsöverskott placeras på koncernkontot.

5. Bankrelationer
VD ansvarar för företaget bankrelationer.

6. Intern kontroll
Med intern kontroll avses administration av löpande upplåning, handhavande av aktuell
dokumentation och bokföring av aktuella affärer. Det är av yttersta vikt att ha en god intern kontroll av
finansverksamheten för att undvika att förluster uppstår på grund av felaktig hantering av betalningar
eller på grund av datasystemfel. Detta omfattar bland annat rutinbeskrivningar,
befattningsbeskrivningar och en regelbunden intern rapportering rörande hur finansverksamheten
bedrivs.
VD ansvarar för att säkerställa att den finansiella hanteringen sker med beaktande av en god intern
kontroll.
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7. Rapportering
Syftet med rapportering
Syftet med rapporteringen är:
•
•
•

Att säkerställa att finanspolicyn efterlevs
Att följa upp utfall mot fastställda limiter
Att hålla styrelsen informerad om företagets finansiella situation.

Rapporteringsstruktur
Rapport
Styrelserapport innehållande:
• Likviditetssituation
• Låneskuld
• Nyckeltal
• Uppföljning mot
fastställda
ramar/riktlinjer

Mottagare

Frekvens

Framställs av

Styrelsen

Styrelsemöten

Ekonomiansvarig
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Styrelsens arbetsordning och arbetsfördelning
1

Inledning
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna arbetsordning
med instruktioner avseende arbetsfördelning, för att utgöra ett komplement till
aktiebolagslagens bestämmelser, Bolagets bolagsordning och gällande ägardirektiv.
Arbetsordningen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande
möte efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av arbetsordningen
ska tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer
och lekmannarevisorer.
Denna arbetsinstruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.

2

Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter.
Styrelsen skall se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. För att
fullgöra denna skyldighet ska styrelsen fastställa skriftlig instruktion för ekonomisk
rapportering (separat dokument).
Styrelsen ska utse verkställande direktör.
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I denna skall det
framgå arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den
verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar.
Styrelsen ska fastställa årets budget.
Styrelsen skall för koncernen i enlighet med bolagets ledningssystem fastställa:
• Vision
• Affärsidé
• Långsiktiga mål
• Strategier
Styrelsen ska tillse att Bolagets verksamhet bedrivs och utvecklas på ett skickligt och
framgångsrikt sätt till gagn för Bolagets aktieägare, kunder, medarbetare och samhället
samt att gällande lagar och förordningar till alla delar respekteras och efterlevs.
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3

Konstituering av styrelsen
Omedelbart efter ordinarie årsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde,
varvid firmatecknare utses.

4

Styrelsens arbetssätt

4.1 Styrelsens årsarbetsplan
Utöver det konstituerande mötet ska styrelsen normalt hålla 6 möten per räkenskapsår.
Minst två av dessa skall ägnas åt bolagets vision och strategier på 3-5 års sikt med särskilt
beaktande av:
- Möjligheter till nya verksamheter/inriktningar
- Bolagets läge och utveckling i jämförelse med liknande bolag och verksamheter
- Potentiella samarbeten
- Utmanande målsättningar
Ärenden
Möte 1:
Möte 2: Bokslut
- Uppföljning av måluppfyllelse för
föregående år.
- Fastställa årsredovisning
Möte 3: Konstituering
Fastställa:
- Ledningssystem
- Arbetsordning
- VD-instruktion
- Instruktion för ekonomisk rapportering
- Attestinstruktion
Möte 4: Mål- och strategi
- Genomgång av revisions-PM.

feb

mar

apr

X

maj/
jun

aug/
sep

okt

X

X

X

Strategiskt område – styrkort:
- Fastställa vision, affärsidé, långsiktiga
mål, strategier
Möte 5: Handlingsplan
VD föredrar:
- Mål för kommande år.
- Aktiviteter för kommande år.

X
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Fastställa:
- Budgetförutsättningar för kommande år
- Hyresförhandlings-underlag
Möte 6: Budget
Fastställa:
- Årsbudget för år 1.
- Handlingsplan för år 1-2
- Investeringsbudget
- Likviditetsbudget

X

Strategiskt område:
Omvärldsbevakning Fastigheter
Möte 7: Utvärdering/Personal
- Utvärdering av styrelsens arbete
- Genomgång av PM efter löpande
granskning av auktoriserad revisor och
lekmannarevisorer.

X

Fastställ:
- Styrelsemöten för kommande år
Strategiskt område - personal:
- Friskvård och hälsa
- Kompetensutveckling
- Arbetsmiljö
Återkommande ärenden:
- VD-rapport
- Genomgång av tidigare beslut
- Ekonomisk rapport
- Uppföljning av aktiviteter

X

X

X

X

X

X

4.2 Plats
Styrelsemöten ska hållas på Bolagets huvudkontor eller annan plats som styrelsen finner
lämplig.

4.3 Extra möten
För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte
kan extra styrelsemöte hållas. Tid och plats för dessa möten fastställs av styrelsens
ordförande i samråd med verkställande direktören. Styrelsemöte kan i brådskande ärenden
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även hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt
enligt punkt 4.5.
Styrelsemöte kan också hållas per capsulam, varvid protokollet innefattande förslag till
beslut dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna.
Protokollet undertecknas av ledamöterna. En förutsättning för avhållande av möte i denna
ordning är att samtliga ledamöter biträder de beslut som fattas.
Extra styrelsemöte ska hållas då enskild styrelseledamot eller Bolagets verkställande
direktör begär detta.

4.4 Kallelse, dagordning och underlag
Verkställande direktören initierar normalt dagordningen för styrelsemöten och ska i god
tid före styrelsemötet ha diskuterat den med styrelsens ordförande.
Till styrelsemötena ska samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse, dagordning och
underlag för beslut och rapporter ska utsändas till styrelsens ledamöter senast en vecka
före styrelsemötet.
Om ärende måste avgöras före nästkommande ordinarie möte på sätt som anges under 4.3,
ska om möjligt skriftligt underlag med förslag till beslut tillställas styrelsens ledamöter
senast två dagar före det extra styrelsemötet.

4.5 Protokoll
Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Protokollen skall föras i nummerföljd och ange:
- Närvarande på mötet
- Ärenden som behandlats på mötet
- Fattade beslut
- Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för
beslutet.
- Diskussionen vid mötet kan i erforderliga delar efter beslut föras till protokollet.
Beslut på styrelsemöte betraktas som enhälliga om inte styrelseledamot eller verkställande
direktören utnyttjat sin rätt att få en avvikande mening eller reservation antecknad i
protokollet.
Protokollet ska upprättas inom sju arbetsdagar efter styrelsemötet och undertecknas av VD
och justeras snarast av vald justeringsman. Protokollet skall även undertecknas av
styrelsens ordförande.
Det åligger VD att tillse att kopior av protokollet med bilagor tillställs samtliga
styrelseledamöter direkt efter justering.
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4.6 Ordförande för styrelsemöten
Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande eller vid förfall för denne,
styrelsens vice ordförande. Skulle både styrelsens ordförande och vice ordförande ha
förfall ska mötet ledas av den som styrelsen utser.

4.7 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid mötet mer än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande.

4.8 Jäv
Ledamot av styrelsen eller verkställande direktören får ej handlägga fråga rörande avtal
mellan honom och Bolaget. Ej heller får han/hon handlägga fråga om avtal mellan Bolaget
och tredje man, om han/hon i frågan har ett väsentligt intresse.

4.9 Revisorsrapport
Styrelsens ledamöter ska vid räkenskapsårets utgång behandla eventuella rapporter från
revisorer och lekmannarevisorer. Om styrelsen eller revisor/lekmannarevisor så önskar
ska denne närvara vid mötet.

5

Arbetsfördelning inom styrelsen

5.1 Ordföranden
Det åligger styrelsens ordförande att:
- Genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören följa Bolagets utveckling.
- Tillse att styrelsens ledamöter, genom verkställande direktörens försorg, fortlöpande
får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska
planering och utveckling.
- Tillse att ny styrelsemedlem genomgår erforderlig introduktionsutbildning.
- Ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från ägarna
till styrelsen.
-

Samråda med verkställande direktören om förberedelse av de strategiska frågor som
skall tas upp till behandling i styrelsen.
Vara ordförande på styrelsemötena
Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i
aktiebolagslagen, bolagsordning eller ägardirektiv.
Leda styrelsens arbete med bl a delegering av visst ärendes beredning till enskild
ledamot.
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-

Kalla till extra styrelsemöte på verkställande direktörens eller annan styrelseledamots
begäran.
Kontrollera att styrelsens beslut verkställs
Tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas

5.2 Sekretess
All information som lämnas styrelsens ledamöter om Bolaget eller annat bolag med vilken
Bolaget samarbetar ska behandlas strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje
person av Bolaget eller samarbetande bolag före offentliggörande.

5.3 Kontakt med media
Eventuellt offentliggörande av styrelsebeslut skall handhas av styrelsens ordförande.
Samtliga pressmeddelanden skall tillsändas styrelseledamöterna i samband med
publicering. Andra styrelseledamöter än ordförande skall avhålla sig ifrån att, utan
ordförandens godkännande, göra uttalanden inför media beträffande Bolaget och dess
angelägenheter.
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Instruktion för verkställande direktören i Tidaholms Bostads AB
1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna VD-instruktion.
VD-instruktionen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande möte
efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av VD-instruktionen ska
tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer och
lekmannarevisorer.
Denna VD-instruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.

2. Ansvar och befogenheter
Verkställande direktören är direkt underställd bolagets styrelse
Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar. Till löpande förvaltning hör alla åtgärder som inte, med hänsyn till arten
eller omfattningen av Bolagets verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse.
Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall
skötas på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören kan dock i brådskande fall företa åtgärder som, med hänsyn till arten
och omfattningen av Bolagets verksamhet, är av stor betydelse eller osedvanlig beskaffenhet,
under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för
Bolagets verksamhet. Verkställande direktören är skyldig att så snart som möjligt underrätta
styrelsen då sådana åtgärder föreslagits.

3. Styrelsearbete
Verkställande direktören ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför
styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina åtaganden på sådant sätt som angivits i denna
arbetsordning. Det är verkställande direktörens ansvar att i möjligaste mån hålla sig
informerad om ekonomisk ställning och utveckling för de viktigaste leverantörerna och
entreprenörerna.
Verkställande direktören ska fullgöra sin uppgift som föredragande och därvid ange
motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, där han så finner lämpligt,
delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person.
Verkställande direktören ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den rapportering
som behövs för att följa Bolagets ställning och utveckling samt i övrigt uppfylla sin
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rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden. Regler för detta återfinnes i
separat Instruktion för ekonomisk rapportering.
Verkställande direktören äger rätt företräda Bolaget och att teckna dess firma för löpande
förvaltning, i den mån inte annat följer av nedanstående.

4. Frågor underställda styrelsen
Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:
• Tidaholms Bostads AB vision, affärsidé, långsiktiga mål och strategier.
• Godkännande av årsredovisning
• Beslut om enskilda investeringar eller större utgift av engångskaraktär (som ej kan
aktiveras) överstigande 500.000.
• Hyres- och leasingavtal med totalt belopp för hyrestiden överstigande 500.000.
• Ingående av ramavtal/motsvarande för avrop av löpande förbrukning inom ordinarie
verksamhet med beräknat belopp för avtalstiden överstigande 5.000.000, eller med en
avtalstid överstigande 3 år.
• Ingå kundkontrakt med beräknat värde/år överstigande 1.500.000, eller innehållande
fast pris längre än 3 år.
• Anställningsavtal som ger anställd rätt till avgångsvederlag.
• Att fastställa finanspolicy och besluta om såväl förändringar av som avvikelser från
denna
• Att besluta om låneram.
• Ingå borgensförbindelse för bolaget eller pantsätta bolagets egendom.
• Avtal om köp eller försäljning av fast egendom.
• Bildande, förvärv och avyttring av dotterbolag.
• Teckning, köp eller försäljning av aktier.
• Genomförande av icke oväsentlig förändring av bolagets organisatoriska struktur.
• Inledande av rättsprocesser samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller
utom domstol.
• I övrigt ingå avtal eller vidta åtgärder som med hänsyn till sitt innehåll eller sin
långvarighet eller de värden som står på spel framstår som osedvanliga eller är av stor
betydelse för bolaget eller är oförenliga med av styrelsen fattade strategiska beslut.

5. Övrigt
Verkställande direktören svarar för att förpliktelser, avtal eller annan rättshandling som
Bolaget ingår eller företar, blir dokumenterad på ändamålsenligt sätt samt inte står i strid
med gällande lag eller annan författning. Verkställande direktören skall vidare övervaka
att de målsättningar och riktlinjer för Bolaget som styrelsen fastställt efterlevs samt tillse
att sådana målsättningar eller riktlinjer underställs styrelsen för uppdatering eller översyn
när det behövs.
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Attestinstruktion
Attestinstruktionen gäller för:
Tidaholms Bostad AB
Smedjegatan 18
522 22 Tidaholm
Organisationsnummer: 556041-4582
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1. Bakgrund

Instruktionen reglerar den kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldigt att bygga in i
sina interna rutiner beträffande handhavande av bolagets tillgångar. Ansvarig för denna
instruktions innehåll och uppdatering är VD.

2. Firmateckning

Bolagets firma (Tidaholm Bostad AB) tecknas av styrelsens ordförande och VD i förening.
VD är firmatecknare för den löpande förvaltningen.

3. Attestberättigade

Följande personer är attestberättigade förutom av VD Mattias Andersson:
Fastighetschef bostad, FCB
Ekonomiansvarig bostad, EAB
Ekonom bostad, EB
Rätten att attestera tilldelas alltid en person. Attesträtten är således personlig och framgår av
bilaga 1. Person som enligt bilaga 1 har attesträtt äger rätt att delegera denna. Delegering av
attesträtt skall dokumenteras och meddelas VD.
För person som fått delegerad attesträtt gäller att:
– Attesträtten får inte delegeras vidare.
– Vid attest skall alltid datum för attest anges.

4. Vad innebär attesträtten?

Med attest avses att behörig person genom sin namnteckning eller signatur godkänner ett
inköp, en utbetalning eller kostnad.


Varje inköp, utgift, utbetalning eller kostnad skall attesteras oavsett utformningen av
underlaget i form av beställningsbrev, rekvisition, leverantörsfaktura,
kassaverifikation, bokföringsorder, kreditfaktura till kund etc. Attestinstruktionen
gäller även för inköp på Internet.



Av underlaget skall klart framgå vilken rörelsegren eller objekt som kostnaden
skall belasta. När till exempel en leverantörsfaktura avser flera rörelsegrenar skall
fördelningen klart framgå och alla berörda avdelningschefer skall attestera fakturan.

5. Policy

Policyn i beslutsfrågor för Tidaholms Bostads AB är:
- att för verksamheten viktiga beslut fattas utgående från genomarbetade underlag.
- att viktiga beslut skall dokumenteras på ett sådant sätt att beslut kan granskas i
efterhand.
- att följa lagen om offentlig upphandling (LOU)

Assently: b6e4a26b683105ddc0dbe7a2b1f14079cd6db23858a81741f696f84846a1541cc36d3b4cc131b1c88fb951da8bb5c69f6ee2f11e2f49a6b31971bed747e9f23b

495

6. Definition av begrepp

Mottagningsattest, kontroll av överenskommelse om pris, mängd, kvalitet mm har följts
samt att varan/tjänsten har mottagits. Samtliga fakturor måste mottagningsattesteras.
Beslutsattest, ett medgivande om att kontot får belastas och en kontroll av att beställningen
stämmer överens med budget eller eventuellt andra direktiv som gäller. En beslutsattest
innebär att allt i samband med fakturan därmed attesteras. Samtliga fakturor måste
beslutsattesteras.

7. Flöde

1. Beställning av varor eller tjänster:
a. Utförs endast av den som innehar attesträtt för detta i enlighet med bilaga 1.
b. Beställning kan även ske på uppdrag från person med beslutsattesträtt.
2. När fakturan kommer så skall:
a. Mottagningsattest utförs i enlighet med bilaga 1 av den som beställde och tog
emot varan eller tjänsten.
b. Beslutsattest utförs i enlighet med bilaga 1. Får ej utföras av samma person
som utfört beställningsattest.

8. Övriga attester och godkännande
Personal
Anställningsavtal
- Godkänns och undertecknas av VD.
Förändringar i befintliga anställningsavtal
- Godkänns och undertecknas av VD.
Lönerevision
- Det föreslagna beloppet godkänns av VD innan besked lämnas till medarbetare.
- VD fastställer lönebeslut och informerar ekonom för utbetalning.
Löneutbetalning
- Attesteras av ekonomiansvarig eller VD innan utbetalning
Tidrapport
- Attesteras för egen personal av VD/fastighetschef/ersättare.
- Projektledare attesterar internbokförd tid på respektive projekt.
Ledighet
- ”Beslut arbetsledning” utförs av respektive arbetsledare
- ”Beslut förvaltning” utförs av VD.
Övertid egen personal
- Beordras av VD eller fastighetschef.
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Övriga Avtal
- Avtal i samband med enskild beställning av vara/tjänst undertecknas av person med
attesträtt för respektive inköp.
- Övriga avtal med kunder och leverantörer undertecknas av avd-chef inom ramen för
beslutad budget och attestinstruktionens gränsvärde för resp. chef. VD skall
informeras.
- Övriga avtal undertecknas av VD i egenskap av firmatecknare för löpande förvaltning.
De avtal som kräver fullständig firmatecknare undertecknas av VD och styrelsens
ordförande.
Undantag:
- Hyresavtal med hyresgäster tecknas med kundservice.
Teckna bankkonto
- Firmatecknare eller den av firmatecknare befullmäktigad person.
Betalning av fakturor
- Underlag för betalning av leverantörsfakturor skapas i en datafil i ekonomiprogrammet
av reskontraadministratören.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision.
Skatter o avgifter
- Underlag för betalning av skatter och avgifter framtas av ekonomiansvarig.
- Betalningsattest utförs av ekonomiansvarig eller VD.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision
Bokföringsorder
- Underlag för bokföringsorder framtas av ekonom, kontorsanasvarig eller av ersättare.
- Beslutsattest utförs av ekonomiansvarig.
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Inköpsbeslut och beslutsattester för Tidaholms Bostads AB

Bilaga 1

Uppgifter om attestberättigade personer
Funktion för attestberättigad
person

Förkortning

Chef Fastighetsavdelningen

FCB

Ekonomiansvarig

EAB

Ekonom

EB

Egna utlägg, kurser, tidrapporter eller liknande skall alltid attesteras av VD eller
ekonomiansvarig. VD:s utgifter attesteras av styrelsens ordförande.
Reskontraadministratör utses av ekonomiansvarig.
Samtliga belopp anges exklusive moms.
Attestberättigad och belopp
Attesträtt gäller
verksamhetsområde
Inköp insatsvaror
- Avser kontoklass 4
Allmänna inköp
- Avser alla inköp
med undantag av
insatsvaror, resor,
representation och
sponsring.
Investeringsbeslut
Till investering
räknas utrustning
med ett värde >20
kSEK och en
ekonomisk livslängd
>=3 år.
Kreditfakturor
avseende
försäljning
Offerter
Tjänsteresa
Resa skall alltid
godkännas av
behörig i förväg.
Intern
representation
Extern
representation

FCB
Alla

EAB
Alla

EB
Alla

200 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

50 000 kr
10 000 kr

10 000 kr
10 000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr
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Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Bostad AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun den 2021-XX-XX och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den
2021-XX-XX.
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms
Energi AB.

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

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

3. Syfte med verksamheten
3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten.
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet
Bolaget ger moderbolaget möjligheter att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt.
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Detta ska bolaget göra genom att:







tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i.
vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala bostadsmarknaden
genom om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter.
bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa ytterligare bostäder i Tidaholm.
förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts som hyresrätt. Bostäderna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk
eller annan bakgrund,
ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boendemiljö och servicenivå
bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.

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

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

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

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

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

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

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

11. Krisberedskap
Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också vid behov medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.
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Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ordinarie årsstämma 2021 TBAB

2021-04-26

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Tidaholms Energi, Tidaholm, klockan 13.00-14.00

Beslutande:

Lennart Axelsson, ägarombud & vice ordförande

Övriga deltagande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Maria Fredriksson, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot
Jan-Olof Sandberg, lekmannarevisor
Tord Viktorsson, lekmannarevisor
Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
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§1
Årsstämman öppnas
Styrelsens ordförande Ingela Backman öppnar stämman.
§2
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
Stämman beslutar att utse Ingela Backman till ordförande och Linda
Göransson till sekreterare vid årsstämman.
§3
Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna utsänd dagordning.
§4
Uppräknande och godkännande av röstlängd
Tidaholms Energi AB är ägare till samtliga aktier och röster i bolaget,
10 000 st. Aktierna representeras genom särskilt utsett ombud,
Lennart Axelsson.
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Val av två justerare
Stämman beslutar utse Per Bergström och Lennart Axelsson att
justera dagens stämmoprotokoll.
§6
Prövning av om årsstämman blivit behörigen utlyst
Kallelse har skickats till ägare datum 9/4.
Bolagsordningen säger att kallelse skall skickas tidigast fyra och
senast två veckor innan stämman.
Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad enligt
bolagsordningen.
§7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport
VD Mattias Andersson framlägger årsredovisningen
VD Mattias Andersson föredrar revisionsberättelsen daterad 2021-0331
Lekmannarevisor framlägger granskningsrapport daterad 2021-02-26
§8
Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag att till förfogande stående resultatmedel:
Balanserat resultat:
Årets resultat:
Summa:

12 977 tkr
2 262 tkr
15 239 tkr

Disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

15 239 tkr
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c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för 2020.
§9
Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse
Stämman konstaterar att enligt gällande bolagsordning skall
kommunfullmäktige utse styrelseledamöter i Tidaholms energi AB.
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25, för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023, utsett nedanstående styrelseledamöter i
Tidaholms Bostads AB:
Ingela Backman
Katarina Wallgren
Per Bergström
Mikael Snäll
Michael Brisman
Lennart Axelsson
Maria Fredriksson
§ 10
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande och vice
ordförande till styrelsen
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25, för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023, utsett Ingela Backman till ordförande och
Lennart Axelsson till vice ordförande.
§ 11
Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer
och suppleant
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25, för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023, utsett Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson till
lekmannarevisorer.
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Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2020-01-27 utsett
Ingegärd Rehn till suppleant till lekmannarevisorer för Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB från och
med 2020-01-27 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
§ 12
Anmälan om auktoriserad revisor och revisorssuppleant
Stämman konstaterar att kommunens revisorer 2019-03-20 föreslagit
stämman att utse Björn Andersson, Pwc som ordinarie revisor och
Mattias Bygghammar, Pwc som ersättande revisor för bolagen
Tidaholms energi, Tidaholms elnät och Tidaholms bostadsaktiebolag
för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2023.
Stämmans beslut:
Stämman beslutar att efter förslag från kommunens revisorer utse
Björn Andersson, Pwc som ordinarie revisor och Mattias
Bygghammar, Pwc som ersättande revisor för bolagen Tidaholms
energi, Tidaholms elnät och Tidaholms bostadsaktiebolag för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
§ 13
Övriga frågor
Information Kungsbro
VD ger en kortfattad nulägesbeskrivning av ärendet
§ 14
Avslutning
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras digitalt av Linda Göransson, Per Bergström och Lennart
Axelsson
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ÅRSREDOVISNING 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms
Bostadsaktiebolag får härmed avge följande Årsredovisning
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Bostadsaktiebolag får
härmed avge följande Årsredovisning.
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områden, marknaden styr givetvis detta
projekt.

VD har ordet

De fokusområden vi har arbetat med under år
2020 är projektet ”Tidaholms bästa
arbetsplats” för vår personal samt hållbarhet,
renovering och att utöka vårt
fastighetsbestånd.

Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt
vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden
och gör den hållbar och attraktiv”. Arbetet
med att utveckla infrastrukturen såväl
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation
och utveckla den befintliga verksamheten.

Under året har hela vårt arbete kring strategi
och målarbetet förfinats och majoriteten av
våra mål är numera mätbara och väsentligt
tydligare. Detta har gett oss en tydligare bild
av hur och åt vilket håll verksamheten ska
utvecklas och är grunden i vår handlingsplan
och nya styrkort för 2020 och 2021.

Tack!

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har
varit många utmaningar och möjligheter och
stora förändringar, men resultatet av vårt
arbete utvecklar våra verksamheter och driver
hela koncernen framåt. Stort tack för allt gott
arbete!

Vi har förvärvat en ny fastighet genom köpet
av bolaget Stallängens Bostad AB och har
arbetat vidare mot vårt mål, att bli den största
fastighetsförvaltaren i Tidaholm.

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer
och samarbetspartners för förtroendet ni gett
oss under året. Min förhoppning är att vi i
även i fortsättningen skall ha ett bra
samarbete och fortsätta bidra till en bättre
miljö och ett hållbart Tidaholm.

Renovering i Kv. Brage är påbörjad vilket går i
linje med vårt mål att renovera samtliga
lägenheter innan 2035.
Vi har aktivt arbetat med energieffektiviseringar i alla våra fastigheter och
resultatet är fantastiskt bra och har lett till
stora besparingar på vår energiförbrukning.
Projektering av Kaplanen/Kungsbro
fastigheterna är klar och vår plan är att
byggstart skall ske under mitten av 2021.
En stor optimism råder just nu inför framtiden
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela
bolaget.

Mattias Andersson, VD

Framtidsspaning
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och
möjligheter som kommer att utveckla våra
bolag och vår personal.
De större projekten som ligger i en nära
framtid är att fortsätta renovera vårt
fastighetsbestånd och att arbeta mot vårt mål
med 50 nya lägenheter innan 2025.
Vi kommer även under kommande år planera
för att montera upp laddstolpar vid våra
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Personal

Medarbetarenkät

Målarbete

Vi är otroligt stolta över att våra medarbetare
trivs. Ett resultat på hela 90,5 %
medarbetarnöjdhet överträffar våra
förhoppningar och visar att vi verkligen gör
något rätt.

Verksamhetsmålen har under året satt
riktningen för arbetet och trots en del
påverkan av coronapandemin har
engagemanget varit högt på alla nivåer inom
organisationen.

Arbetsmiljö

Medarbetarnöjdhet
90,5%

Arbetet med ständiga förbättringar inom
arbetsmiljöområdet har fortsatt och
utvecklats under år 2020. Nya rutiner har
kommit på plats för arbetet mot koncernens
målsättning att ha en hälsofrämjande
arbetsplats.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2020 landar på
0,6 % för Tidaholms bostadsaktiebolag. Vilket
är fantastiska siffror, inte desto mindre under
en pågående pandemi.

Personalomsättning

Vid årets början bestod personalgruppen av 6
medarbetare samtliga tillsvidareanställda.
Under året har en av dessa slutat och ersatts
av annan tillsvidareanställd. Utöver detta har
verksamheten utökat med en
tillsvidareanställd.

Distansering

Distans har varit temat under 2020 för oss
som för alla andra och varit den största
påfrestningen – vi har saknat varandra. Våra
fastighetsskötare har hållit ställningarna på
plats medan våra kontorsmedarbetare har fått
turas om att jobba hemifrån. Pandemin är inte
över ännu så arbetet följer med oss in i 2021,
och vi längtar alla tills vi kan träffas igen.

Medarbetaren i fokus

2020 har varit ett medarbetarår för ökad
medarbetarnöjdhet. Coronapandemin har
gjort det till lite av en utmaning eftersom
personalsamlingar och after work har fått
utebli. Däremot har vi genomfört TBEvaccinationer för samtliga, två
motionsutmaningar, vi har uppnått en bättre
samverkan och utsett Årets medarbetare, för
att nämna några saker.

Friskvård

Vi har även i år haft vår stående tid för
innebandy 1 gång per vecka, men det har inte
kunnat nyttjas på samma sätt.
Stegutmaningarna har däremot passat bra och
flera av medarbetarna har deltagit i en
utmaning i vardagsmotion.

Uttaget friskvårdsbidrag

Medarbetarna i bolaget har nyttjat 57,5 % av
friskvårdsbidraget.
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Miljö

bostäder till rimliga priser är nödvändigt för
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft
och tillväxt.

Följande är ett urval av de Hållbarhets- och
miljöaktiviteter har vi genomfört under året.

Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till
100 % av Tidaholms Energi AB.

Allmännyttans klimatinitiativ
Tidaholms Bostads AB har skrivit på ett
gemensamt upprop inom allmännyttan med
syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

Vision - koncernen Tidaholms Energi
Tidaholms Energi AB utvecklar
Tidaholmsbygden och gör den hållbar och
attraktiv.

Fordonsparken i bolaget har minskat sin
fossila CO2 påverkan med 99,9%, detta genom
att alla våra fordon drivs med HVO eller el.

Affärsidé - koncernen Tidaholms energi
Genom skräddarsydda, prisvärda erbjudanden
för såväl infrastruktur, tjänster och lösningar
för el, fjärrvärme som för IT-kommunikation
och bostäder, bidrar vi till att göra det
attraktivt att leva, bo och verka i Tidaholms
kommun. Vi bygger vår framgång genom
närhet, omtanke och kvalitet.

Energibesparing
Vi har aktivt arbetat med energibesparingar
genom att koppla upp våra fastigheter mot
övervakningssystem och därmed haft kontroll
på vår energiförbrukning.
Belysning
I våra fastigheter monteras löpnade LED
belysning i trapphus och källare. Dessa styrs
via närvaro vilket generar en besparing.

Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %

Årsredovisning

2020

2019

2018

2017

23 669
13

22 874
11

21 007
10

20 377
13

74 002

72 543

17

15

135 260 100 856
12
14

Definitioner: se not

Förvaltningsberättelse- Allmäntom
verksamheten
Tidaholms Bostads AB ska på olika sätt agera
på den lokala bostadsmarknaden för att stärka
kommunens utveckling. Tillgång till bra
4
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Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen
som för VD som för övrig personal. Under året
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra
sätt.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Under året har bolaget fortsatt arbeta med att
hitta samordningseffekter ihop med
Tidaholms Energikoncernen. Arbetet löper på
bra och vi ser stora samordningsfördelar och
gemensamma utmaningar.

Vårt avkastningsmål i ägardirektivet är 5% och
resultatet för 2020 är 6,45 % i avkastning.

Det har varit och är ett stort tryck på
lägenheter i vårt bestånd och vi har fler
intressenter än vad vi kan erbjuda lägenheter.

Vårt andra ekonomimål i ägardirektivet är 15%
soliditet och resultatet för 2020 är 12 % för
bolaget. Vi nådde inte det uppsatta målet
p.g.a. att vi har tagit upp lån i bolaget för
renoveringar och köp av nya fastigheter, detta
ger effekten att soliditeten minskar på kort
sikt, men på lång sikt är det positivt för såväl
ägaren som för bolaget.

Under året har fortsatt arbete med renovering
av våra fastigheter. Vårt renoveringsprojekt på
Kv. Brage har löpt på bra med vissa
utmaningar under tiden. Vi har haft en del
saneringsarbete som påverkar projektet.

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv.

Vi har under året köpt fastigheten Stallängen
5:10. Fastigheten är ett LSS-boende och
Tidaholms kommun är hyresgäst.
Fastighetsköpet gjordes som ett bolagsköp,
Stallängen bostad AB. Detta går helt i linje
med våra långsiktiga mål.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

Vi har en under året skrivit ett markavtal
gällande fastigheten Kaplanen 1 (Röda skolan)
med Tidaholms kommun. Arbetet med att
projektera en ombyggnad till hyreslägenheter
är gjord. Tidplanen är att renoveringen skall
inledas under maj månad 2021.

Vi hade under februari en brand som
inträffade i en hyreslägenhet på Kv. Manhem.
Räddningstjänsten var snabbt på plats och vi
kunde stoppa en spridning av elden.
Lägenheten totalförstördes, inga
personskador skedde, vilket är oerhört
positivt.

Omflyttningsgraden har varit 7 % och vår
tillgänglighet var 99,3% för våra bestånd.

Stallängen bostads AB är nu fusionerat med
Tidaholms Bostads AB.

Vi har investerat ca 35 MSEK under året. Detta
är oerhört positivt att vi har kommit in vår nya
fas med bolaget.

Vi har en aktiv dialog med vår ägare Tidaholms
kommun om vårt arbete framåt. Under 2021
kommer vi att ha flera dialogmöten för att ha
en samsyn på kommande utmaningar i
bolaget.

Vårt ändamål och befogenhet under
året

Vi har under året uppfyllt de fastställda
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt
bolagsordningen.

Vi arbetar nu med att fastställa vilken strategi
vi ska arbeta utefter, detta utreds p.g.a. långa
tidplaner på vissa tänka projekt.

Verksamheten har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna som har angetts i
bolagsordningen.

I övrigt har inga stora händelser skett eller
som vi behöver rapportera om kring i
Tidaholms Bostads AB.
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Eget kapital
2019-12-31
Aktiekapital

Ingående balans
1 000
Justerad IB
1 000
Årets resultat
Förändringar direkt mot eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Uppskrivningsfond

Reservfond

Överkursfond

–
–

200
200

–
–

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Fusionsförlust
Fusion Willmans Bostad AB
Summa
Vid årets utgång

–
–

11 125
11 125
1 849

12 325
12 325
1 849

–

-47

-47

50
3

50
3

12 977

14 177

Bal.res.
inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

–

–
–

–

–

–
–

1 000

–

200

–

–

Reservfond

Överkursfond

2020-12-31
Aktiekapital

Bundet eget kapital

Summa eget
kapital

Fritt eget kapital

Ingående balans

1 000

200

–

12 977

14 177

Justerad IB

1 000

200

–

12 977

14 177

2 262

2 262

15 239

16 439

Årets resultat
Vid årets utgång

1 000

200

–

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 238 847 kr, enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

15 239
15 239

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
4

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

11

Årets resultat

2020

2019

23 669
139
23 808

22 874
317
23 191

-9 123
-3 344
-4 045
-4 218
3 078

-10 094
-3 712
-3 586
-3 191
2 608

36
-852
2 262

13
-772
1 849

2 262

1 849

–

–

2 262

1 849
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

94 101
1 055

94 690
1 197

17 897
113 053

2 983
98 870

7 176
9 150
60
16 386

–
–
101
101

129 439

98 971

110
110

108
108

53
19
124
5 142
295
5 633

77
–
115
1 099
248
1 539

78
78

238
238

5 821

1 885

135 260

100 856

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

5
6
7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Fordringar på Tidaholms kommun
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

8
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

9

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 000
200
1 200

1 000
200
1 200

12 977
2 262
15 239
16 439

11 128
1 849
12 977
14 177

108 314
108 314

79 993
79 993

3 004
5 072
87
253
271
1 820
10 507

2 404
973
114
–
378
2 817
6 686

135 260

100 856
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Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som utgör byggnad, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
5-10 år

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
Hyreshus
Byggnadsstomme och grund
Garage/Carport
Stam/Fönster/Köksinredning/Lgh Dörrar/Relaining Stam
Värme/Ventilation/Hiss/Tak
Fasad
Badrum/Tvättstuga/Entrépartier/Entré Armatur/Ny ventilation tvättstuga
Inre ytskikt, vitvaror
Industribyggnad
Byggnadsstomme
Ventilation
Markanläggningar

10
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Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Bolaget har inga finansiella instrument.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Not 2

Personal

Medelantalet anställda

Totalt

Not 3

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, övriga

Not 4

2020

2019

7
7

6
6

2020

2019

36
36

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, övriga

2020
-852
-852
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Not 5

Byggnader och mark

2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Rörelseförvärv
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

150 924
3 141
–
–
154 065

115 690
26 882
10 913
-2 561
150 924

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Rörelseförvärv
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-56 234
–
–
-3 730
-59 964

-55 447
-134
1 970
-2 623
-56 234

94 101

94 690

2020-12-31

2019-12-31

2 683
2 683

2 375
308
2 683

Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Rörelseförvärv
Redovisat värde vid årets slut

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

4 299
345
-660
3 984

4 138
161
–
4 299

-3 102
660
-487
-2 929

-2 667
–
-435
-3 102

1 055

1 197
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Not 7

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2020-12-31

Vid årets början
Rörelseförvärv
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 8

2 983
–
-3 141
18 055
17 897

Andra långfristiga fordringar

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar

Redovisat värde vid årets slut
Not 9

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

2019-12-31
5 780
10 913
-37 955
24 245
2 983

2019-12-31

101
20
-61
60

63
38
101

60

101

2020-12-31

2019-12-31

97 053

62 360
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Not 10

Fordringar på Tidaholms kommun

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2020-12-31
3 000
-3 000
–

2019-12-31
3 000
-3 000
–

Tillgodohavande på Tidaholms kommuns koncernkonto, 5 142 tkr (1 099 tkr).

Not 11

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Inga

Eventualförpliktelser
Garantiförbindelse Fastigo 70 tkr (41 tkr)
Not 12
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Dotterföretaget Stallängens Bostads AB fusionerades in i bolaget under februari 2021
Not 13
Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm.
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den koncernen som bolaget ingår i.
Företaget äger Stallängens Bostad AB med org nr 559189-5353 med säte i Tidaholm.
Tidaholms Energi AB ägs till 100% av Tidaholms kommun.
Not 14

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Soliditet:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Not 15
Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 238 847 kr, enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

15 239
15 239
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Årsredovisningen signeras digitalt av nedanstående parter:

Ingela Backman

Mattias Andersson

Ordförande

Verkställande direktör

Lennart Axelsson

Per Bergström

Vice ordförande

Ledamot

Michael Brisman

Mikael Snäll

Ledamot

Ledamot

Maria Fredriksson

Katarina Wallgren

Ledamot

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats samma dag som
datum för digital signering
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Björn Andersson
Auktoriserad revisor
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Handlingarna är undertecknade av
2021-03-29 14:42:32 (CET)

Mattias Andersson
mattias.andersson@tidaholm.se
80.68.113.170
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-29 15:47:58 (CET)

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

2021-03-30 08:30:56 (CET)

Stig Lennart Axelsson
lennart@axelssonsvvskonsult.se
77.74.130.93
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-30 08:36:27 (CET)

Michael Brisman
michaelbrisman@hotmail.com
77.74.131.168
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-30 12:09:46 (CET)

Mikael Snäll
mikael.snall@tidaholm.se
80.68.122.54
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-30 14:40:55 (CET)

Per Bergström
perb910@gmail.com
212.116.73.184
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-30 14:44:05 (CET)

Katarina Iréne Wallgren
katarina.wallgren@sensus.se
193.13.139.29
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-30 15:06:58 (CET)

Maria Fredriksson
maria.fredriksson@hjo.se
81.230.146.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Assently: 3fc2db31930d7d7e4614a69da9bcc35a8fb26129e8153551f6059e078bc9ea0e6a4fbb094a35ada6044b891fcf474888ce82f521cfdab250140bff3dcdbb7703

Sida 2 av 2
2021-03-31 11:48:28 (CET)

Björn Erik Lennart Andersson
bjoern.andersson@pwc.com
84.17.219.58
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 11:38:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Björn Erik Lennart
Andersson

Datum

Björn Andersson
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 3 2021, konstituerande

2021-04-26

Plats och tid:

Tidaholms Energi, Tidaholm
och digitalt via Teams, klockan 14.00-15.00

Beslutande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Lennart Axelsson, vice ordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Maria Fredriksson, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
§ 33
Sammanträdets öppnande
Styrelsens ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och
förklarar det konstituerande styrelsemötet för öppnat.
§ 34
Fastställande av dagordning
En övrig fråga anmäldes:
Diskussion kring ägardirektiv
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen med tillägg.
§ 35
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att välja Per Bergström till justerare.
§ 36
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Styrelsemöte 3 2021, konstituerande
2021-04-26
Anmälan av styrelseordförande samt vice ordförande
Styrelsen konstaterar att kommunfullmäktige datum 2019-03-25
utsett Ingela Backman till ordförande och Lennart Axelsson till vice
ordförande i TEAB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
§ 37
Fastställande av Ledningssystem, Arbetsordning och
arbetsfördelning för styrelsen, VD-instruktion, Instruktion för
ekonomisk rapportering, Attestinstruktion och Finanspolicy
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att för koncernen Tidaholms energi AB:
• Fastställa Ledningssystem daterad 2021-04-26
• Fastställa Instruktion för ekonomisk rapportering daterad
2021-04-26
• Fastställa Finanspolicy daterad 2021-04-26
Styrelsen beslutar att för Tidaholms energi AB:
• Fastställa Arbetsordning och arbetsfördelning för styrelsen
daterad 2021-04-26
• Fastställa VD-instruktion daterad 2021-04-26
• Fastställa Attestinstruktion daterad 2021-04-26
§ 38
Ekonomi
VD redogör för resultatrapport tom mars. VD konstaterar att
månadsresultatet för mars är bättre än budget, det ackumulerade
resultatet är bättre än budget.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 39
Utseende av firmatecknare
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att:
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Styrelsemöte 3 2021, konstituerande
2021-04-26
• Firma tecknas av ordförande Ingela Backman och VD
Mattias Andersson i förening.
• Enligt aktiebolagslagen tecknas firma ensam av VD Mattias
Andersson i löpande förvaltning.
§ 40
VD-rapport
VD informerade om:
• Löpande verksamhet
o Personal
o Fjärrvärme
o Stadsnät
o Elnät
o Fastighet
§ 41
Styrelsedagar, kommande möte
27/5
2-3/9
7/10
16/12

Styrelsemöte
Strategidagar, styrelsedag, budgetförutsättningar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

§ 42
Övriga frågor
Diskussion ägardirektiv
Styrelsen för en strategisk diskussion ägardirektivet
§ 43
Styrelsemötet avslutas
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras digitalt av Linda Göransson, Per Bergström och Ingela
Backman
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1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat detta ledningssystem
för att tydliggöra relationen mellan styrdokument inom koncernen Tidaholms Energi.
Ledningssystemet skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande
möte efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av ledningssystemet
ska tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer
och lekmannarevisorer.
Detta ledningssystem gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.
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2. Ledningssystem koncernen Tidaholms Energi
Nedanstående figur visar ledningssystemet för Tidaholms Energi. Ledningssystemet
kopplar samman koncernens vision och affärsidé med en målhierarki som säkerställer en
röd tråd i verksamhetens arbete från styrelsen till medarbetarna. Fastställd budget finns
med som en förutsättning och påverkar besluten i det dagliga arbetet.

Budget

3. Fördelning av ansvar
Styrelsen i Tidaholms Energi AB ansvarar för att, för koncernen Tidaholms Energi fastställa:
• Vision
• Affärsidé
• Långsiktiga mål
• Strategier
Styrelsen i Tidaholms Energi AB respektive Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB
ansvarar för att fastställa budget.
VD i Tidaholms Energi AB ansvarar för att, för koncernen Tidaholms Energi fastställa:
• Mål
• Aktiviteter
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4. Styrkort
Arbetet med att ta fram långsiktiga mål, strategier, mål, resultatmål och aktiviteter involverar
styrelsen, ledningsgruppen och medarbetarna i olika forum. De dokumenteras för respektive
verksamhet och perspektiv enligt modellerna nedan.
Långsiktiga mål, strategier, mål, resultatmål
EL

FJÄRRVÄRME

STADSNÄT

ELHANDEL

FASTIGHET EKONOMI MARKNAD MEDARBETARE HÅLLBARHET

Långsiktiga
mål

Strategier

Mål År

Resultatmål
År

Aktiviteter
EL

FJÄRRVÄRME STADSNÄT ELHANDEL

FASTIGHET

EKONOMI

MARKNAD MEDARBETARE HÅLLBARHET

Aktiviteter
(år)

Aktiviteter
(år)
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1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna instruktion
avseende ekonomisk rapportering för koncernen Tidaholms Energi.
Instruktionen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande möte
efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av instruktionen ska
tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer och
lekmannarevisorer.
Denna instruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.
Den verkställande direktören ansvarar för att styrelsen erhåller rapporter och information i
enlighet med nedanstående riktlinjer.

2. Månadsrapporter
Den huvudsakliga rapporteringen sker med månatliga rapporter med följande omfattning
och innehåll. Om ej annat sägs göres mätningen mot fastställd budget. Rapportpaket skall
tillställas styrelsen senast den 25:e i kalendermånaden (undantaget juli). Det senast
rapporterade ekonomiska resultatet kommenteras på varje styrelsemöte.
- Resultat totalt och uppdelat per affärsområde och bolag
- Balansräkning per bolag
- Investeringar
- Lån- och likviditetsläge
Härutöver rapporteras övriga för verksamheten relevanta data och nyckeltal. Dessa
rapporter kan gärna åskådliggöras med tidsserier i grafisk form.
- El- och värmedata (produktion, förbrukning mm)
- Marknadsutveckling (kunder, anslutningar mm)
- Övriga relevanta data för verksamheten
- Personal- och miljödata
Till ovanstående fogas kommentarer med tonvikt på större avvikelser.
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3. Prognoser
Som ett mål skall bolaget utveckla prognoser som beskriver den rimliga ekonomiska
utvecklingen för resultat- och balansposter. Som ett första led i detta skall månatligen
presenteras en likviditetsprognos med finansieringskonsekvenser.

4. Årsredovisning
Årsredovisning med förvaltningsberättelse upprättas i enlighet med tillämpliga lagar och
med beaktande av att tillgodose ägaren med relevant information om årets verksamhet.

5. Budget
Enligt krav från ägaren upprättas budget för kommande år och plan (grövre) för år 2.
Innehållet i budget skall i allt väsentligt motsvara vad som sedan rapporteras löpande vad
gäller ekonomi och nyckeltal.

6. Specifik rapportering
Utöver ovanstående fastställda rapportering åligger det VD att omgående informera
styrelsen för inträffade händelser av väsentlig betydelse för det ekonomiska utfallet.
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1. Inledning
Finanspolicyn utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen inom
koncernen Tidaholms Energi AB. Finanspolicyn fastställs av styrelsen.

1.1 Bakgrund
Tidaholms Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Tidaholms kommun. Tidaholms
Energi AB är moderbolag till dotterbolaget Tidaholms Elnät AB. Som består av det fysiska elnätet
såsom ledningar, mottagningsstationer etc. Tidaholms Energi AB är även moderbolag till
dotterbolaget Tidaholms Bostads AB. Som består av lägenheter och lokaler för uthyrning.
Verksamheten är kapitalintensiv vilket innebär att en långsiktigt tryggad kapitalförsörjning är
grundläggande för företaget.

1.2 Syfte
Syftet med denna policy är att:
• Klargöra hur ansvaret för företagets finansiella aktiviteter är fördelat.
• Definiera och fastlägga ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall bedrivas.
• Beskriva hur lån och krediter får upphandlas samt hur låneportföljen bör vara sammansatt vad
gäller lånetider och ränteförfall.
• Fastställa rutiner för finansiell rapportering och kontroll.

1.3 Övergripande mål för finansverksamheten
Följande övergripande mål gäller för finanshanteringen:
• Att vid varje tillfälle säkerställa att företaget har likvida medel för att bedriva den löpande
verksamheten.
• Att ha en lånefinansiering som tryggar kapitalbehovet på medellång och lång sikt.
• Bolaget skall vid nyupplåning/omplacering av lån eftersträva en balansering av lånestocken så
att framtida risker minimeras.

1.4 Kommunal borgen och kreditlimit
Bolaget äger rätt att självständigt ta upp externa lån. Som säkerhet för dessa lån förutsättes Tidaholms
kommun/ägaren bevilja borgen. Borgensbeslut tas i kommunfullmäktige för ett år i taget.
Både Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB är och Tidaholms Bostads AB anslutna till
kommunens koncernkontosystem och beviljas årligen kreditlimit; för 2019 är beviljat 23 000 000 kr.

–2–
Assently: 8601ee6b64d5011c762561e34869cfc351112f0e0835afaa4bfc55c066a85b45c1d7e913b33facd6275811a5e8b522a236f7be5ae606647e64529606b2153a02

Finanspolicy för koncernen Tidaholms Energi AB Fastställd 2021-04-26

548

2. Ansvarsfördelning
2.1 Ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom företaget fördelas mellan styrelsen, VD och ekonomiansvarige
enligt nedan.
2.1.1 Styrelsen
Styrelsens ansvar.
• Att fastställa finanspolicyn samt under året godkänna beslut som avviker från denna.
• Att i budgeten godkänna ram för nyupplåning kommande år.
• Att framställa hos ägaren och kommunfullmäktige om borgensram för kommande år.
• Att fatta beslut om nyupplåning utöver beviljad budgetram.
• Att besluta om hyres- eller leasingavtal med totalt belopp för hyrestiden överstigande 500.000
kr.
2.1.2 VD
VD:s ansvar.
• Övergripande ansvar för att bolaget agerar inom de ramar och riktlinjer för finansiell risk som
fastställs i denna policy.
• Att vid behov utarbeta förslag till förändringar av denna policy.
• Att säkerställa att företaget har finansiella medel för att driva verksamheten. Att fortlöpande
arbeta för att effektivisera den löpande finansiella verksamheten.
• Att säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med beaktande av en god intern kontroll.
• Att utveckla företagets bankkontakter.
• Att inför varje nytt kalenderår överenskomma med kommunens ekonomichef om beviljad kredit
på koncernkontot.
• Att verkställa upptagande/omplacering av lån inom av styrelsen beviljad ram eller enligt särskilt
styrelsebeslut.
2.1.3 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvariges ansvar består i:
• Att följa upp och fortlöpande rapportera företagets finansiella situation.
• Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna policy.
• Att aktivt arbeta med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva företagets olika
verksamheter.
• Att löpande följa upp låne- och ränteförfall samt ta fram beslutsunderlag för nyupplåning och
refinansiering.
• Att bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna.
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3. Skuldhantering
3.1 Mål och strategi
Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att trygga finansieringen för verksamheten på
såväl lång som kort sikt. Genom att långsiktigt skapa en stabilitet i de framtida räntekostnaderna ges
möjlighet att anpassa verksamheten till nya räntelägen. Kapitalbehovet ska säkerställas genom god
framförhållning och genom ett aktivt upplåningsförfarande.

3.2 Riskdefinitioner
•
•

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar företagets finansnetto
negativt genom ökade räntekostnader.
Refinansieringsrisken är risken för att företaget vid varje tillfälle inte har tillgång till tillräcklig
finansiering. Refinansieringsrisken ökar om företagets kreditvärdighet försämras eller en stor
del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.

3.3 Tillåtna finansieringsalternativ och motparter
Följande lånealternativ är tillåtna:
• Lånereverser
• Leasingfinansiering

3.4 Riktlinjer
Räntekostnaden är en väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda räntebindningstiden
avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i företagets resultat. För att begränsa ränterisken i
skuldportföljen har företaget valt att arbeta med ett intervall för tillåten räntebindning.
• Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall variera inom intervallet 2-5 år.
Skuldportföljen består av utestående lån. En spridning av ränteförfallen ska eftersträvas.
• Maximalt 75 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.
• Lån får endast upptas i svenska kronor.
Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma tidsperiod kan vid
ogynnsamma marknadslägen medföra att refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till
ofördelaktiga räntevillkor eller ej är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. För att undvika en
situation med brist på likviditet och höga finansieringskostnader bör denna risk begränsas.
Refinansieringsrisken ska begränsas genom att förfallostrukturen i låneportföljen sprids över tiden.
Följande riktlinjer gäller:
• För att begränsa refinansieringsrisken bör inte mer 25 % av lånestocken, inklusive garanterade
kreditlöften, förfalla inom de närmaste 12 månaderna
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4. Likviditetshantering
4.1 Målsättning
Överskottslikviditet skall främst användas för att amortera utestående lån. För att kunna hantera
tillfälliga och oplanerade likviditetsbehov ska en likviditetsreserv hållas.

4.2 Likviditetsreserv
Företaget skall kontinuerligt upprätthålla likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna sköta sina
betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall baseras på en månads normala utgifter för
rörelsens kostnader och investeringar.
Definition av likviditetsreserv:
• Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom fem bankdagar.
• Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.

4.3 Riktlinjer
Tillfälliga likviditetsöverskott placeras på koncernkontot.

5. Bankrelationer
VD ansvarar för företaget bankrelationer.

6. Intern kontroll
Med intern kontroll avses administration av löpande upplåning, handhavande av aktuell
dokumentation och bokföring av aktuella affärer. Det är av yttersta vikt att ha en god intern kontroll av
finansverksamheten för att undvika att förluster uppstår på grund av felaktig hantering av betalningar
eller på grund av datasystemfel. Detta omfattar bland annat rutinbeskrivningar,
befattningsbeskrivningar och en regelbunden intern rapportering rörande hur finansverksamheten
bedrivs.
VD ansvarar för att säkerställa att den finansiella hanteringen sker med beaktande av en god intern
kontroll.
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7. Rapportering
Syftet med rapportering
Syftet med rapporteringen är:
•
•
•

Att säkerställa att finanspolicyn efterlevs
Att följa upp utfall mot fastställda limiter
Att hålla styrelsen informerad om företagets finansiella situation.

Rapporteringsstruktur
Rapport
Styrelserapport innehållande:
• Likviditetssituation
• Låneskuld
• Nyckeltal
• Uppföljning mot
fastställda
ramar/riktlinjer

Mottagare

Frekvens

Framställs av

Styrelsen

Styrelsemöten

Ekonomiansvarig
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Styrelsens arbetsordning och arbetsfördelning
1

Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna arbetsordning
med instruktioner avseende arbetsfördelning, för att utgöra ett komplement till
aktiebolagslagens bestämmelser, Bolagets bolagsordning och gällande ägardirektiv.
Arbetsordningen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande
möte efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av arbetsordningen
ska tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer
och lekmannarevisorer.
Denna arbetsinstruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.

2

Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter.
Styrelsen skall se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. För att
fullgöra denna skyldighet ska styrelsen fastställa skriftlig instruktion för ekonomisk
rapportering (separat dokument).
Styrelsen ska utse verkställande direktör.
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I denna skall det
framgå arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den
verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar.
Styrelsen ska fastställa årets budget.
Styrelsen skall för koncernen, i enlighet med bolagets ledningssystem fastställa:
• Vision
• Affärsidé
• Långsiktiga mål
• Strategier
Styrelsen ska tillse att Bolagets verksamhet bedrivs och utvecklas på ett skickligt och
framgångsrikt sätt till gagn för Bolagets aktieägare, kunder, medarbetare och samhället
samt att gällande lagar och förordningar till alla delar respekteras och efterlevs.
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3

Konstituering av styrelsen
Omedelbart efter ordinarie årsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde,
varvid firmatecknare utses.

4

Styrelsens arbetssätt

4.1 Styrelsens årsarbetsplan
Utöver det konstituerande mötet ska styrelsen normalt hålla 6 möten per räkenskapsår.
Minst två av dessa skall ägnas åt bolagets vision och strategier på 3-5 års sikt med särskilt
beaktande av:
- Möjligheter till nya verksamheter/inriktningar
- Bolagets läge och utveckling i jämförelse med liknande bolag och verksamheter
- Potentiella samarbeten
- Utmanande målsättningar
Ärenden

feb

Möte 1:
- Utse ägarombud till TBAB, TENAB,
BÖSAB
Strategiskt område:
Omvärldsbevakning Elnät

X

Möte 2: Bokslut
- Uppföljning av måluppfyllelse för
föregående år.
- Fastställa årsredovisning
- Direktiv till ägarombud TENAB.
- Direktiv till ägarombud BÖS
- Uppföljning internkontrollplanen
Strategiskt område: Omvärldsbevakning
Elhandel
Möte 3: Konstituering
Fastställa:
- Ledningssystem
- Arbetsordning
- VD-instruktion
- Instruktion för ekonomisk
rapportering
- Attestinstruktion
Möte 4: Mål- och strategi
- Genomgång av revisions-PM.

mar

apr

maj/
jun

aug/
sep

okt

nov/
dec

X

X

X
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Fastställa årsrapport för fjärrvärme
och elnät
Strategiskt område – styrkort:
Fastställa vision, affärsidé, långsiktiga mål,
strategier
Möte 5: Handlingsplan
VD föredrar:
- Mål för kommande år.
- Aktiviteter för kommande år.
Fastställa:
- Budgetförutsättningar för kommande
år
Strategiskt område:
Omvärldsbevakning Stadsnät

X

Möte 6: Budget
Fastställa:
- Årsbudget för år 1.
- Handlingsplan för år 1-2
- Investeringsbudget
- Likviditetsbudget koncern
- Internkontrollplan
Strategiskt område:
Omvärldsbevakning Fastigheter

X

Möte 7: Utvärdering/Personal
- Utvärdering av styrelsens arbete
- Genomgång av PM efter löpande
granskning av auktoriserad revisor
och lekmannarevisorer.
Fastställ:
- Styrelsemöten för kommande år
Strategiskt område:
Omvärldsbevakning Fjärrvärme och
Personal:
- Friskvård och hälsa
- Kompetensutveckling
- Arbetsmiljö
Återkommande ärenden:
- VD-rapport
- Genomgång av tidigare beslut
- Ekonomisk rapport
- Uppföljning av aktiviteter

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.2 Plats
Styrelsemöten ska hållas på Bolagets huvudkontor eller annan plats som styrelsen finner
lämplig.

4.3 Extra möten
För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte
kan extra styrelsemöte hållas. Tid och plats för dessa möten fastställs av styrelsens
ordförande i samråd med verkställande direktören. Styrelsemöte kan i brådskande ärenden
även hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt
enligt punkt 4.5.
Styrelsemöte kan också hållas per capsulam, varvid protokollet innefattande förslag till
beslut dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna.
Protokollet undertecknas av ledamöterna. En förutsättning för avhållande av möte i denna
ordning är att samtliga ledamöter biträder de beslut som fattas.
Extra styrelsemöte ska hållas då enskild styrelseledamot eller Bolagets verkställande
direktör begär detta.

4.4 Kallelse, dagordning och underlag
Verkställande direktören initierar normalt dagordningen för styrelsemöten och ska i god
tid före styrelsemötet ha diskuterat den med styrelsens ordförande.
Till styrelsemötena ska samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse, dagordning och
underlag för beslut och rapporter ska utsändas till styrelsens ledamöter senast en vecka
före styrelsemötet.
Om ärende måste avgöras före nästkommande ordinarie möte på sätt som anges under 4.3,
ska om möjligt skriftligt underlag med förslag till beslut tillställas styrelsens ledamöter
senast två dagar före det extra styrelsemötet.

4.5 Protokoll
Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Protokollen skall föras i nummerföljd och ange:
- Närvarande på mötet
- Ärenden som behandlats på mötet
- Fattade beslut
- Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för
beslutet.
- Diskussionen vid mötet kan i erforderliga delar efter beslut föras till protokollet.
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Beslut på styrelsemöte betraktas som enhälliga om inte styrelseledamot eller verkställande
direktören utnyttjat sin rätt att få en avvikande mening eller reservation antecknad i
protokollet.
Protokollet ska upprättas inom sju arbetsdagar efter styrelsemötet och undertecknas av VD
och justeras snarast av vald justeringsman. Protokollet skall även undertecknas av
styrelsens ordförande.
Det åligger VD att tillse att kopior av protokollet med bilagor tillställs samtliga
styrelseledamöter direkt efter justering.

4.6 Ordförande för styrelsemöten
Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande eller vid förfall för denne,
styrelsens vice ordförande. Skulle både styrelsens ordförande och vice ordförande ha
förfall ska mötet ledas av den som styrelsen utser.

4.7 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid mötet mer än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande.

4.8 Jäv
Ledamot av styrelsen eller verkställande direktören får ej handlägga fråga rörande avtal
mellan honom och Bolaget. Ej heller får han/hon handlägga fråga om avtal mellan Bolaget
och tredje man, om han/hon i frågan har ett väsentligt intresse.

4.9 Revisorsrapport
Styrelsens ledamöter ska vid räkenskapsårets utgång behandla eventuella rapporter från
revisorer och lekmannarevisorer. Om styrelsen eller revisor/lekmannarevisor så önskar
ska denne närvara vid mötet.

5

Arbetsfördelning inom styrelsen

5.1 Ordföranden
Det åligger styrelsens ordförande att:
- Genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören följa Bolagets utveckling.
- Tillse att styrelsens ledamöter, genom verkställande direktörens försorg, fortlöpande
får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska
planering och utveckling.
- Tillse att ny styrelsemedlem genomgår erforderlig introduktionsutbildning.
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Ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från ägarna
till styrelsen.
Samråda med verkställande direktören om förberedelse av de strategiska frågor som
skall tas upp till behandling i styrelsen.
Vara ordförande på styrelsemötena
Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i
aktiebolagslagen, bolagsordning eller ägardirektiv.
Leda styrelsens arbete med bl a delegering av visst ärendes beredning till enskild
ledamot.
Kalla till extra styrelsemöte på verkställande direktörens eller annan styrelseledamots
begäran.
Kontrollera att styrelsens beslut verkställs
Tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas

5.2 Sekretess
All information som lämnas styrelsens ledamöter om Bolaget eller annat bolag med vilken
Bolaget samarbetar ska behandlas strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje
person av Bolaget eller samarbetande bolag före offentliggörande.

5.3 Kontakt med media
Eventuellt offentliggörande av styrelsebeslut skall handhas av styrelsens ordförande.
Samtliga pressmeddelanden skall tillsändas styrelseledamöterna i samband med
publicering. Andra styrelseledamöter än ordförande skall avhålla sig ifrån att, utan
ordförandens godkännande, göra uttalanden inför media beträffande Bolaget och dess
angelägenheter.
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ATTESTINSTRUKTION

Attestinstruktion för:
Tidaholms Energi AB och
Tidaholms Elnät AB

2021-04-26
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Attestinstruktion
Attestinstruktionen gäller för:
Tidaholms Energi AB
Box 63
522 22 Tidaholm
Organisationsnummer:
556063-9683
Tidaholms Elnät AB
Box 63
522 22 Tidaholm
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556004-3332
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1. Bakgrund

Instruktionen reglerar den kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldigt att bygga in i
sina interna rutiner beträffande handhavande av bolagets tillgångar. Ansvarig för denna
instruktions innehåll och uppdatering är VD.

2. Firmateckning

Bolagets firma (Tidaholms Energi AB och Tidaholms Elnät AB) tecknas av styrelsens
ordförande och VD i förening.
VD är firmatecknare för den löpande förvaltningen.

3. Attestberättigade

Ledningsgruppen är attestberättigad och består förutom av VD Mattias Andersson, av
följande chefer:
Ekonomiansvarig Energi (EAE)
Elnätschef Energi (ECE)
Stadsnätschef Energi (SCE)
Marknadschef Energi (MCE)
Fjärrvärmechef Energi (FCE)
I ledningsgruppsmöten har samtliga rätt att delta, dock kan avdelningschef vid förhinder utse
ersättare.
Rätten att attestera tilldelas alltid en person. Attesträtten är således personlig och framgår av
bilaga 1. Person som enligt bilaga 1 har attesträtt äger rätt att delegera denna. Delegering av
attesträtt skall dokumenteras och meddelas VD.
För person som fått delegerad attesträtt gäller att:
– Attesträtten får inte delegeras vidare.
– Vid attest skall alltid datum för attest anges.

4. Vad innebär attesträtten?

Med attest avses att behörig person genom sin namnteckning eller signatur godkänner ett
inköp, en utbetalning eller kostnad.


Varje inköp, utgift, utbetalning eller kostnad skall attesteras oavsett utformningen av
underlaget i form av beställningsbrev, rekvisition, leverantörsfaktura,
kassaverifikation, bokföringsorder, kreditfaktura till kund etc. Attestinstruktionen
gäller även för inköp på Internet.



Av underlaget skall klart framgå vilken rörelsegren eller objekt som kostnaden
skall belasta. När t ex en leverantörsfaktura avser flera rörelsegrenar skall
fördelningen klart framgå och alla berörda avdelningschefer skall attestera fakturan.

5. Policy

Policyn i beslutsfrågor för Tidaholms Energi AB är:
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att för verksamheten viktiga beslut fattas utgående från genomarbetade underlag.
att viktiga beslut skall dokumenteras på ett sådant sätt att beslut kan granskas i
efterhand.
att följa lagen om offentlig upphandling (LOU/LUF)

6. Definition av begrepp

Mottagningsattest, kontroll av överenskommelse om pris, mängd, kvalitet mm har följts
samt att varan/tjänsten har mottagits. Samtliga fakturor måste mottagningsattesteras.
Beslutsattest, ett medgivande om att kontot får belastas och en kontroll av att beställningen
stämmer överens med budget eller eventuellt andra direktiv som gäller. En beslutsattest
innebär att allt i samband med fakturan därmed attesteras. Samtliga fakturor måste
beslutsattesteras.

7. Flöde

1. Beställning av varor eller tjänster:
a. Utförs endast av den som innehar attesträtt för detta i enlighet med bilaga 1.
b. Beställning kan även ske på uppdrag från person med beslutsattesträtt.
2. När fakturan kommer så skall:
a. Mottagningsattest utförs i enlighet med bilaga 1 av den som beställde och tog
emot varan eller tjänsten.
b. Beslutsattest utförs i enlighet med bilaga 1. Får ej utföras av samma person
som utfört beställningsattest.

8. Övriga attester och godkännande
Personal
Anställningsavtal
- Godkänns och undertecknas av VD.
Förändringar i befintliga anställningsavtal
- Godkänns och undertecknas av VD.
Lönerevision
- Det föreslagna beloppet godkänns av VD innan besked lämnas till medarbetare.
- VD fastställer lönebeslut och skickar till kommunens löneavdelning.
Tidrapport
- Attesteras för egen personal av respektive avdelningschef/ersättare.
- Projektledare attesterar internbokförd tid på respektive projekt.
Ledighet
- ”Beslut arbetsledning” utförs av respektive arbetsledare
- ”Beslut förvaltning” utförs av respektive avdelningschef.
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Övertid egen personal
- Beordras av respektive avdelningschef.
Löneutbetalning
-

Attesteras av ekonomiansvarig eller VD innan utbetalning

Övriga Avtal
- Avtal i samband med enskild beställning av vara/tjänst undertecknas av person med
attesträtt för respektive inköp.
- Övriga avtal med kunder och leverantörer undertecknas av resp. avd-chef inom ramen
för beslutad budget och attestinstruktionens gränsvärde för resp. chef. VD skall
informeras.
- Övriga avtal undertecknas av VD i egenskap av firmatecknare för löpande förvaltning.
De avtal som kräver fullständig firmatecknare undertecknas av VD och styrelsens
ordförande.
Undantag:
- Avtal med kunder gällande fjärrvärme/el/bredband kan tecknas av kundservice.
Teckna bankkonto
- Firmatecknare eller den av firmatecknare befullmäktigad person.
Betalning av fakturor
- Underlag för betalning av leverantörsfakturor skapas i en datafil i ekonomiprogrammet
av reskontraadministratören.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision.
Skatter o avgifter
- Underlag för betalning av skatter och avgifter framtas av ekonomiansvarig.
- Betalningsattest utförs av ekonomiansvarig eller VD.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision
Avräkning Elhandel
- Underlag för avräkningsreglering till Elhandelspartner framtas av kundtjänst.
- Reskontraadministratören kontrollerar underlaget och skapar en fil för betalning.
- Betalningsattest utförs av ekonomiansvarig.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision
Bokföringsorder
- Underlag för bokföringsorder framtas av ekonomiansvarig, kundtjänst eller
reskontraadministratör.
- Beslutsattest utförs av ekonomiansvarig.
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Inköpsbeslut och beslutsattester för Tidaholms Energi AB

Bilaga 1

Uppgifter om attestberättigade personer
Funktion för attestberättigad person
Ekonomiansvarig
Chef Elnätsavdelning
Chef Stadsnätsavdelningen
Chef Marknad/ADM-avdelningen
Chef Fjärrvärmeavdelningen

Förkortning
EAE
ECE
SCE
MCE
FCE

Egna utlägg, kurser, tidrapporter eller liknande skall alltid attesteras av respektive
avdelningschef. VD:s utgifter attesteras av styrelsens ordförande.
Reskontraadministratör utses av ekonomiansvarig.
Samtliga belopp anges exklusive moms.
Attestberättigad och belopp
Attesträtt gäller
verksamhetsområde
Inköp insatsvaror
- Avser kontoklass 4
Allmänna inköp
- Avser alla inköp
med undantag av
insatsvaror, resor,
representation och
sponsring.
Investeringsbeslut
Till investering
räknas utrustning
med ett värde >20
kSEK och en
ekonomisk livslängd
>=3 år.
Kreditfakturor
avseende
försäljning
Offerter
Tjänsteresa
Resa skall alltid
godkännas av
behörig i förväg.
Intern
representation
Extern
representation

EAE
Alla

ECE
2700

SCE
2900

FCE
2800

MCE
2400

Ersättare

1 500 000
kr
100 000 kr

500 000 kr

200 000 kr

500 000 kr

200 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

50 000 kr
10 000 kr

50 000 kr
10 000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

20 000 kr
100 000 kr
10 000 kr

1000 kr
1000 kr
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Beslutsattester för Tidaholms Elnät AB

Bilaga 2

Uppgifter om attestberättigade personer
Funktion för attestberättigad
person
Ekonomiansvarig
Chef Elnätsavdelning

Förkortning
EAE
ECE

Egna utlägg, kurser, tidrapporter eller liknande skall attesteras av VD eller ekonomiansvarig.
VD:s utgifter attesteras av styrelsens ordförande.
Reskontraadministratör utses av ekonomiansvarig.
Samtliga belopp anges exklusive moms.
Attestberättigad och belopp
Attesträtt gäller
verksamhetsområde
Insatsvaror
- Avser kontoklass 4
Allmänna
omkostnader
- Avser alla
omkostnader med
undantag av resor,
representation och
sponsring.
Investering
Till investering räknas
utrustning med ett värde
>20 kSEK och en
ekonomisk livslängd
>=3 år.
Kreditfakturor
avseende försäljning
Offerter
Beordrad tjänsteresa
Resa skall alltid
godkännas av behörig i
förväg.
Intern representation
Extern representation

EAE
Alla

ECE
Alla

Ersättare
Alla

1 500 000 kr

1 500 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

50 000 kr
10 000 kr

1000 kr
1000 kr

1000 kr

1000 kr

20 000 kr
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Instruktion för verkställande direktören i Tidaholms Energi AB
1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna VD-instruktion.
VD-instruktionen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande möte
efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av VD-instruktionen ska
tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer och
lekmannarevisorer.
Denna VD-instruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.

2. Ansvar och befogenheter
Verkställande direktören är direkt underställd bolagets styrelse
Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar. Till löpande förvaltning hör alla åtgärder som inte, med hänsyn till arten
eller omfattningen av Bolagets verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse.
Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall
skötas på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören kan dock i brådskande fall företa åtgärder som, med hänsyn till arten
och omfattningen av Bolagets verksamhet, är av stor betydelse eller osedvanlig beskaffenhet,
under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för
Bolagets verksamhet. Verkställande direktören är skyldig att så snart som möjligt underrätta
styrelsen då sådana åtgärder föreslagits.

3. Styrelsearbete
Verkställande direktören ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför
styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina åtaganden på sådant sätt som angivits i denna
arbetsordning. Det är verkställande direktörens ansvar att i möjligaste mån hålla sig
informerad om ekonomisk ställning och utveckling för de viktigaste leverantörerna och
entreprenörerna.
Verkställande direktören ska fullgöra sin uppgift som föredragande och därvid ange
motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, där han så finner lämpligt,
delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person.
Verkställande direktören ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den rapportering
som behövs för att följa Bolagets ställning och utveckling samt i övrigt uppfylla sin
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rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden. Regler för detta återfinnes i
separat Instruktion för ekonomisk rapportering.
Verkställande direktören äger rätt företräda Bolaget och att teckna dess firma för löpande
förvaltning, i den mån inte annat följer av nedanstående.

4. Frågor underställda styrelsen
Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:
• Koncernen Tidaholms Energis vision, affärsidé, långsiktiga mål och strategier.
• Godkännande av årsredovisning
• Beslut om enskilda investeringar eller större utgift av engångskaraktär (som ej kan
aktiveras) överstigande 500.000.
• Hyres- och leasingavtal med totalt belopp för hyrestiden överstigande 500.000.
• Ingående av ramavtal/motsvarande för avrop av löpande förbrukning inom ordinarie
verksamhet med beräknat belopp för avtalstiden överstigande 5.000.000, eller med en
avtalstid överstigande 3 år.
• Ingå kundkontrakt med beräknat värde/år överstigande 1.500.000, eller innehållande
fast pris längre än 3 år.
• Anställningsavtal som ger anställd rätt till avgångsvederlag.
• Att fastställa finanspolicy och besluta om såväl förändringar av som avvikelser från
denna
• Att besluta om låneram.
• Ingå borgensförbindelse för bolaget eller pantsätta bolagets egendom.
• Avtal om köp eller försäljning av fast egendom.
• Bildande, förvärv och avyttring av dotterbolag.
• Teckning, köp eller försäljning av aktier.
• Genomförande av icke oväsentlig förändring av bolagets organisatoriska struktur.
• Inledande av rättsprocesser samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller
utom domstol.
• I övrigt ingå avtal eller vidta åtgärder som med hänsyn till sitt innehåll eller sin
långvarighet eller de värden som står på spel framstår som osedvanliga eller är av stor
betydelse för bolaget eller är oförenliga med av styrelsen fattade strategiska beslut.

5. Övrigt
Verkställande direktören svarar för att förpliktelser, avtal eller annan rättshandling som
Bolaget ingår eller företar, blir dokumenterad på ändamålsenligt sätt samt inte står i strid
med gällande lag eller annan författning. Verkställande direktören skall vidare övervaka
att de målsättningar och riktlinjer för Bolaget som styrelsen fastställt efterlevs samt tillse
att sådana målsättningar eller riktlinjer underställs styrelsen för uppdatering eller översyn
när det behövs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Energi AB
556063-9683

Sammanträdesdatum

Ordinarie årsstämma 2021 TEAB

Tidaholms Energi, Tidaholm, klockan 13.00-14.00

Beslutande:

Anna-Karin Skatt, ägarombud Tidaholms kommun

Övriga deltagande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Lennart Axelsson, vice ordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Maria Fredriksson, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot
Jan-Olof Sandberg, lekmannarevisor
Tord Viktorsson, lekmannarevisor
Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB

:

1

569

2021-04-26

Plats och tid:

:

(7)

§1
Årsstämman öppnas
Styrelsens ordförande Ingela Backman öppnar stämman.
§2
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
Stämman beslutar att välja Ingela Backman som ordförande och
Linda Göransson som sekreterare vid årsstämman.
§3
Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna utsänd dagordning.
§4
Uppräknande och godkännande av röstlängd
Tidaholms kommun är ägare till samtliga aktier och röster i bolaget,
9000 st. Aktierna representeras genom särskilt utsett ombud, AnnaKarin Skatt.
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§5
Val av två justerare
Stämman beslutar utse Per Bergström och Anna-Karin Skatt att
justera dagens stämmoprotokoll.
§6
Prövning av om årsstämman blivit behörigen utlyst
Kallelse har skickats till ägare datum 9/4.
Bolagsordningen säger att kallelse skall skickas tidigast fyra och
senast två veckor innan stämman.
Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad enligt
bolagsordningen.
§7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport
VD Mattias Andersson framlägger årsredovisningen
VD Mattias Andersson föredrar revisionsberättelsen daterad 202103-31
Lekmannarevisor framlägger granskningsrapport daterad 2021-0301
§8
Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
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Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag att till förfogande stående resultatmedel:
§ 8 fortsättning
Överkursfond:
Balanserat resultat:
Årets resultat:
Summa:

12 523 tkr
-1 138 tkr
-421 tkr
10 964 tkr

Disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

10 964 tkr

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för 2020.
§9
Fastställelse av arvode till styrelse och revisorerna samt
lekmannarevisorer och suppleanter
Stämman beslutar att ersätta:
- Ordförande med 18 % av riksdagsarvodet
- Vice ordförande med 9 % av riksdagsarvodet
- Övriga ledamöter med 6 % av riksdagsarvodet
Sammanträdesarvode och i förekommande fall förlorad
arbetstidsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med
kommunens reglemente.
Lekmannarevisorer ersätts enligt deras regelverk och auktoriserad
revisor enligt fakturering.
§ 10
Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse
Stämman konstaterar att enligt gällande bolagsordning skall
kommunfullmäktige utse styrelseledamöter i Tidaholms energi AB.
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25 har utsett
nedanstående styrelseledamöter i Tidaholms energi AB för tiden
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efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
Ingela Backman
Katarina Wallgren
Per Bergström
Mikael Snäll
Michael Brisman
Lennart Axelsson
Maria Fredriksson
§ 11
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande och vice
ordförande till styrelsen
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25 har utsett
Ingela Backman till ordförande och Lennart Axelsson till vice
ordförande för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2023.
§ 12
Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda
lekmannarevisorer och suppleant
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25 har utsett
Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson till lekmannarevisorer för
tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2020-01-27 utsett
Ingegärd Rehn till suppleant till lekmannarevisorer för Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB från och
med 2020-01-27 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
§ 13
Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant
Stämman konstaterar att kommunens revisorer 2019-03-20
föreslagit stämman att utse Björn Andersson, Pwc som ordinarie
revisor och Mattias Bygghammar, Pwc som ersättande revisor för
bolagen Tidaholms energi, Tidaholms elnät och Tidaholms
bostadsaktiebolag för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
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Stämmans beslut:
Stämman beslutar att efter förslag från kommunens revisorer utse
Björn Andersson, Pwc som ordinarie revisor och Mattias
Bygghammar, Pwc som ersättande revisor för bolagen Tidaholms
energi, Tidaholms elnät och Tidaholms bostadsaktiebolag för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
§ 14
Övriga frågor
Anmälan om beslut fattade av kommunfullmäktige
Stämman konstaterar att Kommunfullmäktige fattat följande beslut:
-

Kommunfullmäktiges beslut § 35/2020 ”Beslut om
upphävande av styrdokument antagna av
kommunfullmäktige”, 2020-03-30

-

Kommunfullmäktiges beslut § 36/2020 ”Beslut om revidering
av krisledningsreglemente”, 2020-03-30

-

Kommunfullmäktiges beslut § 37/2020 ”Beslut om revidering
av revisionsreglemente”, 2020-03-30

-

Kommunfullmäktiges beslut § 48/2020 ”Beslut om
ställningstagande angående nyemission av aktier i Bredband
Östra Skaraborg AB samt ändring av bolagsordning gällande
namn BOSNET AB, 2020-04-27

-

Kommunfullmäktiges beslut § 84/2020 ”Beslut om revidering
av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2020-08-31

-

Kommunfullmäktiges beslut § 91/2020 ”Beslut om
bolagsordning för Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28

-

Kommunfullmäktiges beslut § 92/2020 ”Beslut om utökad
borgensram för Tidaholms Bostads AB”, 2020-09-28.

-

Kommunfullmäktiges beslut § 93/2020 ”Beslut om val av
styrelse i det kommunala bolaget Stallängens Bostads AB”,
2020-09-28

-

Kommunfullmäktiges beslut § 94/2020 ”Beslut om val av
lekmannarevisorer till dotterbolaget Stallängens Bostads
AB”, 2020-09-28
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-

Kommunfullmäktiges beslut § 102/2020 ”Beslut om
förändrad kommunal borgen för Tidaholms Energi AB”,
2020-10-26.

-

Kommunfullmäktiges beslut § 123/2020 ”Beslut om
borgensram för Tidaholms Bostads AB”, 2020-12-21

-

Kommunfullmäktiges beslut § 124/2020 ”Beslut om
borgensram för Tidaholms Energi AB”, 2020-12-21

-

Kommunfullmäktiges beslut § 4/2021 ”Beslut om
marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av
Innerstaden 2:1”, 2021-01-25

-

Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ”Beslut om
kommunfullmäktiges ställningstagande till investeringsprojekt
Kaplanen 1, Kungsbro 1”, 2021-01-25

-

Kommunfullmäktiges beslut § 7/2021 ”Beslut om utökad
borgensram för TBAB, pga Kaplanen 1 och Kungsbro 1”,
2021-01-25

Anmälan om beslut fattade av kommunstyrelsen
Stämman konstaterar att Kommunstyrelsen fattat följande beslut:
-

Kommunstyrelsens beslut § 45/2020 ”Beslut om antagande
av riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och
förtroendevalda”, 2020-03-04

§ 15
Avslutning
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras digitalt av Linda Göransson, Per Bergström och AnnaKarin Skatt
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ÅRSREDOVISNING 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Energi AB får
härmed avge följande Årsredovisning och Koncernredovisning.
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Årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2020
Styrelsen och verkställande direktören För Tidaholms Energi AB får härmed avge följande
Årsredovisning och Koncernredovisning.
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utöka vårt bestånd med de två husen på
Kungsbro och Kaplanen i centrala Tidaholm.

VD har ordet
De fokusområden vi har arbetat med under
2020 är projektet ”Tidaholms bästa
arbetsplats” för vår personal samt hållbarhet,
driftsäkerhet, att bibehålla våra priser, arbeta
med renovering och kundnöjdhet.

Utbygganden av stadsnätet kommer också att
löpa på under ett par år tills vi når de högt
uppsatta målen. Vårt primära fokus är att
bygga fibernät på landsbygden för att alla
Tidaholmare skall få tillgång till bredband.

Under året har hela vårt arbete kring strategi
och målarbete förfinats och majoriteten av
våra mål är numera mätbara och väsentligt
tydligare.

Vi kommer även att fortsätta bygga ut
laddstolpsinfrastrukturen i Tidaholm med ett
flertal laddstolpar för det växande antalet
elbilar.

Detta har gett oss en tydligare bild av hur och
åt vilket håll verksamheten ska utvecklas och
är grunden i vår handlingsplan och styrkort för
2020 och 2021.

Vår solcellsanläggning monteras i detta nu och
beräknas vara klar under mars 2021.
Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt
vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden
och göra den hållbar och attraktiv”. Arbetet
med att utveckla infrastrukturen såväl
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation
och utveckla den befintliga verksamheten
fortskrider.

Vårt mål att bibehålla våra fjärrvärme- och
elnätspriser har vi lyckats med, priserna har
varit oförändrade under 2020.
Temperaturen under 2020 har varit ca 87% av
ett normalt år enligt SMHI, detta påverkar oss
givetvis en hel del. Det som är glädjande är att
våra verksamheter som el och fjärrvärme ändå
ger ett mycket bra resultat, tack vare ett
mycket gott arbete som hela koncernen är
delaktiga i. Mycket bra jobbat!

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har
varit många utmaningar och möjligheter och
stora förändringar, men resultatet av vårt
arbete utvecklar våra verksamheter och driver
hela koncernen framåt, stort tack för allt gott
arbete!

Vi har under året förhandlat kring vårt
leasingavtal på kraftvärmeverket Eldaren.
Under 2021 kommer vi att lösa leasingavtalet
och detta kommer att påverka oss på ett
mycket positivt sätt.

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer
och samarbetspartners för förtroendet ni gett
oss under året. Min förhoppning är att vi i
även i fortsättningen skall ha ett bra
samarbete och fortsätta bidra till en bättre
miljö och ett hållbart Tidaholm.

En stor optimism råder just nu inför framtiden
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela
bolaget.

Framtidsspaning
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och
möjligheter som kommer att utveckla våra
bolag och vår personal.
De större projekten som ligger i en nära
framtid är att digitalisera och höja kvalitén i
våra nät för att kunna ta emot och leverera
ännu mer grön miljövänlig energi i näten. På
fastighetssidan har vi stora planer på att
fortsätta renovera vårt fastighetsbestånd och

Mattias Andersson, VD
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Personal

Medarbetarenkät

Målarbete

Vi är otroligt stolta över att våra medarbetare
trivs. Ett resultat på hela 90,5 %
medarbetarnöjdhet överträffar våra
förhoppningar och visar att vi verkligen gör
något rätt.

Verksamhetsmålen har under året satt
riktningen för arbetet och trots en del
påverkan under coronapandemin har
engagemanget varit högt på alla nivåer inom
organisationen.

Medarbetarnöjdhet
90,5%

Arbetsmiljö

Arbetet med ständiga förbättringar inom
arbetsmiljöområdet har fortsatt och
utvecklats under år 2020. Nya rutiner har
kommit på plats för arbetet mot koncernens
målsättning att ha en hälsofrämjande
arbetsplats.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2020 1,5 % för
Tidaholms Energi AB och 0,6 % för Tidaholms
bostadsaktiebolag. Vilket är fantastiska siffror,
inte desto mindre under en pågående
pandemi.

Personalomsättning

Vid årets början bestod personalgruppen av
37 medarbetare, varav 36 tillsvidareanställda
och 1 visstidsanställd. Under året har det
gjorts två ersättningsrekryteringar och ett
föräldravikariat har tillsatts. Vi har haft en
pensionsavgång som var tillsatt redan förra
året samt avslutat en visstidsanställning. Tre
medarbetare har slutat och ersatts under året.
Det ger en personalomsättning på 7,8 %.

Distansering

Distans har varit temat under 2020 för oss
som för alla andra och varit den största
påfrestningen – vi har saknat varandra. Våra
montörer och fastighetsskötare har hållit
ställningarna på plats medan våra
kontorsmedarbetare har fått turas om att
jobba hemifrån. Pandemin är inte över ännu
så arbetet följer med oss in i 2021 och vi
längtar alla tills vi kan träffas igen.

Medarbetaren i fokus

2020 har varit ett medarbetarår för ökad
medarbetarnöjdhet. Coronapandemin har
gjort det till lite av en utmaning eftersom
personalsamlingar och afterwork har fått
utebli. Däremot har vi genomfört TBEvaccinationer för samtliga, två
motionsutmaningar, vi har uppnått en bättre
samverkan och utsett Årets medarbetare, för
att nämna några saker.

Friskvård

Vi har även i år haft vår stående tid för
innebandy 1 gång per vecka, men det har inte
kunnat nyttjas på samma sätt.
Stegutmaningarna har däremot passat bra och
hela 19 medarbetare har deltagit i
utmaningen att gå 10 000 steg om dagen i 40
dagar.

Uttaget friskvårdsbidrag

Medarbetarna inom koncernen har nyttjat
44% av friskvårdsbidraget. (TEAB 41,2 % och
TBAB 57,5 %.
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Miljö
Följande är ett urval av de Hållbarhets- och
miljöaktiviteter har vi genomfört under året.
Allmännyttans klimatinitiativ
Tidaholms Bostads AB har skrivit på ett
gemensamt upprop inom allmännyttan med
syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
Fossilfritt Sverige
Tidaholms Energi AB deltar i initiativet
Fossilfritt Sverige med målet att Sverige ska bli
ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Årsredovisning

HVO
Det har införts ett helt fossilfritt bränsle till
koncernens fordon som har genererat en
besparing på fossila CO2 utsläpp med 99,9%,
detta är oerhört positivt.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Tidaholms Energi AB har uppdraget att
producera, distribuera och sälja fjärrvärme
och el samt bygga och driva infrastruktur för
IT. 2020 var bolagets 20:e verksamhetsår.

RME
Vi har installerat teknisk utrustning för att
förbränna RME i stället för traditionell
eldningsolja. Arbetet färdigställs under våren
2021. De gällande subventioner kring RME
diskuteras på riksplanet, diskussionerna är
inte helt positiva för vår del. Subventionen
kommer troligtvis att försvinna och detta
innebär att kostnaden för att förbränna RME
kommer bli hög. Det är olyckligt att besluten
kring fossilfria bränsle inte synkroniserar med
den vardag som samhället har.

Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till
100 % av Tidaholms kommun.
Tidaholms Energi AB är en viktig drivkraft för
att skapa attraktionskraft, utveckla
Tidaholmsbygden och göra den attraktiv och
hållbar. Genom skräddarsydda, prisvärda
erbjudanden för såväl infrastruktur, tjänster
och lösningar för el, fjärrvärme som för ITkommunikation och bostäder, bidrar vi till att
göra det attraktivt att leva, bo och verka i
Tidaholms kommun. Vi bygger vår framgång
genom närhet, omtanke och kvalitet.

Energieffektiviseringar
Vi arbetar kontinuerligt med
energieffektiversring i våra fastigheter och i
våra verksamheter. Resultat är bra och vi har
minskat energiförbrukningen i vissa
fastigheter uppemot 50%. Vi kommer under
början av 2021 att redovisa vårt
hållbarhetsarbete.

Koncernen
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %

2020
139 080
17

2019
2018
146 931 136 404
23
20

2017
122 900
20

Balansomslutning

594 755

547 875

500 471

465 266

21

21

18

16

2020
92 917

2019
100 265

2018
92 974

2017
80 000

12

15

14

13

275 001

280 234

261 185

302 168

24

21

18

12

Soliditet %
Definitioner: se
not

Solceller
Under slutet av året inledde vi byggnation av
en solcellsanläggning på Smedjegatan, den
kommer att stå klar i början av 2021.

Moderföretaget
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning

Minskat bilåkande
En trevlig bieffekt av Tappa motionsutmaning
blev att fler lämnade bilen hemma och tog
cykeln eller gick till jobbet och under lunchen.

Soliditet %
Definitioner: se
not
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Personal
Under 2020 har vi haft bemanning på alla
tjänster och verksamheten har kunnat mogna.
Utmaningarna med corona har ställt krav på
ledningen både när det gäller innovation och
tid men ansträngningarna har inte varit
förgäves, personalen mår bra och
verksamheten har klarat sig. En del gott har
också kommit ur denna annars mycket
påfrestande och oroliga tid.
Stadsnät
Affärsområde Stadsnät har haft en intensiv
byggnationstakt och under året har vi
investerat stora summor i vårt fibernät.
Arbetet med offensiv utbyggnad har gett
resultat och vi har nu anslutit 4 072 fastigheter
till fibernätet och förberett 1 719 fastigheter
för framtida anslutningar. Sammantaget i
Tidaholm (6 680 st) beräknar vi att ca 87% av
fastigheterna har anslutit sig eller erhållit ett
erbjudande.

Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning
Verksamhetspresentation

Affärsområde Fjärrvärme ansvarar för
utveckling, produktion och utbyggnad av
fjärrvärmesystemet samt försäljning till
kunder i Tidaholms kommun.
Affärsområde Stadsnät ansvarar för utveckling
och utbyggnad av stadsnät i Tidaholms
kommun. De ansvarar även för
tjänsteförsäljning av bredband, ADSL och
kabel-tv i främst Tidaholms kommun.

Under 2020 har 379 villor och företag anslutits
med fiber, kanalisation är framdragen till
ytterligare 1719 fastigheter för framtida
anslutningar.
Under året har vi sålt en del kapacitetstjänster
till olika företag inom kommunen.
Nätet har fungerat mycket bra under året vi
har haft en driftsäkerhet på 99,96 % och vi har
endast haft några få mindre driftstörningar.

Affärsområdet Elhandel bedriver elförsäljning
främst inom Tidaholms kommun.
Resultatenhet Elnätsavdelning bedriver
tjänsteförsäljning åt i huvudsak Tidaholms
Elnät AB men även internt inom Tidaholms
Energi AB. Resultatenhet elnätsavdelning
bedriver även extern tjänsteförsäljning.

Under året har Vänerenergi AB köpt in sig i
Bosnet AB, vi äger numera 20% av bolaget,
bolaget byte av namn i samband med detta,
bolaget heter numera Bosnet AB

Resultatenhet Gemensamma Funktioner
innehåller administration, ekonomi, HR,
kundservice och företagsledning.

Under året har investeringar gjorts med ca
15,7 MSEK i vårt stadsnät.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Fjärrvärme
Tidaholms Energi AB har nu haft sitt elfte år
med kraftvärmeverket Eldaren. Anläggningen
motsvarar ställda förväntningar.
Under 2020 såldes 49,3 GWh förnyelsebar
värme. Detta är 5,5 GWh mindre än
budgeterat.
Vi har under 2020 producerat 8,6 GWh
förnyelsebar el i kraftvärmeverket Eldaren.

Kundnöjdhet
Vi har ett långsiktigt mål att bli bäst i Sverige
på koncernnivå! Detta mål är högt ställt och
det finns många utmaningar för att komma
ända dit. Vi arbetar för fullt med att göra våra
kunder nöjda och en ny NKI mätning kommer
att ske under 2021.
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anslutna till vårt elnät. Under 2020
monterades det 4 nya anläggningar.
Vi har under året anslutit ett större
vindkraftsprojekt i Orreholmen, verken
kommer att producera ca 18 GWh per år.
Vi har ännu inte driftsatt de tre
vindkraftverken i Velinga, de planeras att
starta under juni månad 2021.

Den energi vi har producerat har varit 99,9%
förnyelsebar, detta är helt fantastiskt och vi är
mycket stolta över att kunna bidra till att
värna om miljön.
Vid årsskiftet hade vi 25 800 utsläppsrätter
och 21 623 elcertifikat på våra konton.
Elcertifikat och utsläppsrätter redovisas inte
som intäkt vid tilldelningen, intäkten redovisas
vid försäljning.
Under 2020 har 5 nya kunder anslutits till
fjärrvärme vilket medför att det numera finns
225 kunder. Totalt är 1 768 hushåll anslutna
till fjärrvärme.
Produktionen i vårt elnät ökar väsentligt, det
produceras idag ca 68 GWh grön el i vårt
område.

Priset för fjärrvärmeleveranser i Tidaholm var
oförändrat under 2020. Detta medförde
placeringen 35 av 255 i Nils Holgersson
undersökningen för 2020. Vår plats från
föregående år var 43. Vi är på god väg mot
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre.

Vi har under året sålt vår vattenkraftstation i
Fröjered till en annan aktör, försäljningen
gjordes under september månad.

Under året har vi byggt 745 m ny kulvert. Den
totala kulvertlängden på fjärrvärmenätet är 27
418 m. Under året har investeringar gjorts
med 3,6 MSEK.

Elhandel/Marknad
Elhandeln startades upp den 1 januari 2015
och vår målsättning var att bli det lokala och
miljövänliga alternativet rörande elhandel i
Tidaholm. Det kan man säga att vi under 2020
har blivit!

Under året har vi färdigställt vårt vindskydd
för krossning av bränsle, samt installerat en ny
reservinmatning till panna 2.
Alla våra tekniker är numera certifierade
pannskötare vilket vi är ett av de första
bolagen i Sverige med.

Vi har under året levererat grön el från främst
vattenkraft till samtliga våra elhandelskunder.
Vid årsskiftet 2020/21 hade vi ca 62% av
hushållen i Tidaholm som elhandelskunder!

Elnät
Hela branschen är på väg in i en helt ny era. Vi
kommer att se stora förändringar med
solceller, laddstolpar som ger stora
utmaningar i vårt elnät. Detta sker nu i
Tidaholm och vi har nu 63 solcellsanläggningar

Vi har ersatt ca 51 000 000 kWh av mixel
(kärnkraft, vattenkraft mm) mot Svensk
vattenkrafts och vindkrafts-el till våra kunder i
Tidaholm, detta är en enastående miljöinsats.
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Vi har under året reviderat alla processer och
krav gällande schysst elhandlare och vi är även
fortsättningsvis certifierade.

Renovering i Kv. Brage är påbörjad vilket går i
linje med vårt mål att renovera samtliga
lägenheter innan 2035.
Vi har aktivt arbetat med
energieffektiviseringar i alla våra fastigheter
och resultatet är fantastiskt. Vi har gjort stora
besparingar på vår energiförbrukning.
Projektering av fastigheterna Kaplanen och
Kungsbro är klar och vår plan är att byggstart
skall ske under mitten av 2021.

Vi arbetar för fullt med att digitalisera vårt
arbete, vi har prioriterat arbetet med fokus på
miljön och på effektivitet. Vi har under året
arbetat med att minimera pappersfakturor, vi
skickar idag ca 3 000 fakturor mindre per
månad via ordinarie postgång.

Vårt ändamål och befogenhet under
året

Vi har arbetat fram en gemensam
företagsprofil för hela koncernen. Alla bilar
har fått en uppfräschning och en modernare
bolagsprofil monterad.

Vi har under året uppfyllt de fastställda
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt
bolagsordningen.

Vi har även under 2020 haft samma höga
ersättningar som microproducenter
(solcellsägare med flera) får sin
egenproducerad el.
Vi är Sverigeledande i det vi ger i ersättning till
microproducenter, detta tycker vi är viktigt,
att vi kan bidra till en utbyggnad av mindre
elproduktionsanläggningar.

Verksamheten har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna som har angetts i
bolagsordningen.
Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen
som för VD som för övrig personal. Under året
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra
sätt.

Fastighet

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv.
Vårt ekonomimål i ägardirektivet är 15%
soliditet och resultatet för 2020 är 21% för
hela koncernen sammantaget.

Vi har förvärvat en ny fastighet och har
arbetat vidare mot vårt mål, att bli den största
fastighetsförvaltaren i Tidaholm.
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583

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Vi har flera investeringsprojekt som kommer
att löpa under 2020. Utvecklingen för
Tidaholm styr i stor utsträckning våra
investeringar och utvecklingen av våra
nyttigheter.
Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet med
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara
färdigställt till 2024.
Vi arbetar för fullt med utbyggnaden av
stadsnätet och siktar på att nå de nationella
målen. Marknaden styr även här vår
utbyggnad till viss grad exempelvis om Telia
lägger ner sitt telenät behöver vi prioritera om
vissa investeringar eller utöka
investeringsramen ytterligare.
Vi utreder i samarbete med Tidaholms
kommun om framtiden för kommunens
gatubelysningsanläggningar och vår plan är att
under 2021 kommer vi ha ett projekt klart.
På fastighetssidan har vi en dialog med ägaren
om framtida mål och strategier. Arbetet
kommer att fortgå under våren.
Vi kommer att påbörja renoveringen av
fastigheterna på Kungsbro och Kaplanen och
de kommer att färdigställs under 2022.
Arbetet med att förbereda verksamheterna
efter beskedet att Nobia flyttar sin
verksamhet är inlett och detta kommer att
påverka oss i stor utsträckning.
Covid 19 kommer att påverka oss i viss
utsträckning även under 2021 och vi håller i
och håller ut.
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Eget kapital - koncernen
2019-12-31

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Bal.res.
inkl årets
resultat

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

9 000
9 000

13 221
13 221

–
–

70 174
70 174
22 746

–
–
–

92 395
92 395
22 746

–

–

–
–

-12
-12

–
–

-12
-12

9 000

13 221

–

92 908

–

115 129

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Bal.res.
inkl årets
resultat

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

9 000
9 000

13 221
13 221

–
–

92 908
92 908
14 797

–
–
–

115 129
115 129
14 797

Ingående balans
Justerad IB
Årets resultat

Förändringar direkt mot eget kapital
Skatteeffekt ändrad skattesats
Summa

Vid årets utgång

2020-12-31

Ingående balans
Justerad IB
Årets resultat

Förändringar direkt mot eget kapital
Utrangering internvinst
Skatteeffekt ändrad skattesats
Summa

Vid årets utgång

–
–

–

–
–

9 000

13 221

–

-4 323

–

-4 323

368
-3 955

–
–

368
-3 955

103 750

–

125 971
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Eget kapital - moderföretaget
2019-12-31
Aktiekapital

Bundet eget kapital
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital

Reservfond

Överkursfond

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans

9 000

–

–

12 523

–

-712

20 811

Justerad IB
Årets resultat
Vid årets utgång

9 000

–

–

12 523

–

9 000

–

–

12 523

–

-712
-426
-1 138

20 811
-426
20 385

Reservfond

Överkursfond

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

2020-12-31
Aktiekapital

Bundet eget kapital
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital

Ingående balans
Justerad IB
Årets resultat

9 000
9 000

–
–

–
–

12 523
12 523

–
–

-1 138
-1 138
-421

20 385
20 385
-421

Vid årets utgång

9 000

–

–

12 523

–

-1 559

19 964

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 963 445 kr disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

10 964
10 964

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
2020

2019

139 080
2 064

146 931
1 921

66
10 774
151 984

38
5 329
154 219

4

-48 291
-28 585
-25 663

-45 354
-27 513
-24 430

5

-25 671
23 774

-23 683
33 239

119
-5 216
18 677

158
-4 636
28 761

18 677

28 761

-3 880

-6 015

Årets resultat

14 797

22 746

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

14 797
0

22 746
0

Belopp i tkr

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Resultat från andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

6
7

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

8
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Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

9
10
11

149 117
326 268
2 227

133 355
289 728
2 555

12

31 687
509 299

50 287
475 925

15

2 838
142
17 340
60
20 380

2 757
142
17 636
101
20 636

529 679

496 561

3 126
3 126

2 890
2 890

31 298
796
–
748
9 527
42 369

32 091
886
4 008
580
10 567
48 132

19 581
19 581

292
292

65 076

51 314

594 755

547 875

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

16, 18
17
18

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

19

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Fordran på Tidaholms kommun
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

21, 22

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

17

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

9 000
13 221
103 750
125 971

9 000
13 221
92 908
115 129

–
125 971

–
115 129

40 144
40 144

37 056
37 056

317 358
317 358

309 824
309 824

20 656
7 665
18 380
466
13 691
50 424
111 282

12 556
–
9 270
–
13 557
50 483
85 866

594 755

547 875

23

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld till Tidaholms kommun
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr

Not

2020

2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

29
31

18 677
21 436
40 113
–

28 761
23 683
52 444
–

40 113

52 444

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-236
-1 780
24 734
62 831

-421
11 135
-737
62 421

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av förvaltningsfastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-66 235
2 824
–
-63 411

-75 677
131
591
-74 955

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

31 400
-11 531
19 869

27 795
-15 135
12 660

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

19 289
292
19 581

126
166
292

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

30

14
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

100 265
1 921
6 170
108 356

3
4

-31 788
-24 808
-21 617

-34 499
-26 918
-20 843

5

-11 489
-1 720
10 649

-10 855
–
15 241

513
-1 790
9 372

588
-1 311
14 518

-9 853
-481

-15 030
-512

60

86

-421

-426

6
7

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

8

Årets resultat

2019

92 917
2 064
7 090
102 071

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Förlust försäljning anläggningstillgång
Rörelseresultat

2020

15
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

9
10
11

38 749
108 976
1 172

38 665
98 376
1 357

12

10 178
159 075

15 158
153 556

13
14
15

18 040
40 200
1 500

18 040
41 800
1 500

660
142
60 542

599
142
62 081

219 617

215 637

1 928
1 928

2 119
2 119

32 317
–
714
631
452
34 114

33 661
26 858
714
465
726
62 424

19 342
19 342

54
54

55 384

64 597

275 001

280 234

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga värdepappersinnehav

16, 18

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

19

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Tidaholms kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kassa och bank
Kassa och bank

30

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

21, 22

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

9 000
9 000

9 000
9 000

12 523
-1 138
-421
10 964
19 964

12 523
-712
-426
11 385
20 385

57 883
57 883

48 029
48 029

144 227
144 227

160 779
160 779

17 652
10 371
17 500
2 042
5 362
52 927

10 152
6 744
23 956
1 911
8 278
51 041

275 001

280 234

23

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - moderföretaget

Belopp i tkr

2020

2019

9 372
11 489
20 861
–

14 518
10 855
25 373
–

20 861

25 373

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

191
-7 063
29 758
43 747

-337
25 106
-25 651
24 491

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-19 832
2 824
1 600
-15 408

-17 284
131
1 600
-15 553

-9 052
-9 052

-8 902
-8 902

19 287
55
19 342

36
19
55

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

30

18

Assently:
Assently:9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
bdd8f49864e0e4cf929cbdb0dea30dc9cb7a988a002dfb3f6f14ad024a94d27df7aa51062e895e0e2ce48e4c5805da488fbf94c720b884b31f66a655dcf5b23a

Tidaholms Energi AB

594

Org nr 556063-9683

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader och tekniska anläggningar, har
skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har
därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
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Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier, verktyg och installationer
5-10 år
Byggnader och mark
Byggnader och tekniska anläggningar består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder.
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars
nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
Kontorsbyggnader
Byggnadsstomme
40 år
Ventilation
10 år
Hiss
10 år
Tak
20 år
Industribyggnad
Byggnadsstomme
35 år
Ventilation
10 år
Anläggningar
Markanläggningar
20 år
Fjärrvärmecentraler, abonnentcentraler
20 år
Fjärrvärmeledningar
25 år
Fjärrvärmemätare
5 år
Optokabel / Kanalisation
15-20 år
Eldistributionsanläggningar
40 år
Eldistributionsanläggningar - elektronik
15 år
Kundkommunikationsanläggningar/Elmätare
10 år
Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
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Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt
hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som
tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av
skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår
de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.

Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen
på balansdagen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Redovisning av anslutningsavgifter
Intäkter gällande anslutningsavgifter av väsentlig storlek perodiseras över investeringens förväntade
livslängd.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.
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Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
understiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar.
Justering av förvärvsanalys
I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre
återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv
månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten
redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.
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Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade överrespektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som
orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något
nedskrivningsbehov.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget räknas utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats inte in i
anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning
successivt över tillgångens nyttjandeperiod.
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i moderföretaget.
Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.
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Finansiella tillgångar och skulder
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Ersättningar till anställda
I moderföretaget redovisas de förmånsbestämda planerna enligt förenklingsreglerna i BFNAR
2012:1.
Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.
Intäkter
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas i moderföretaget som
intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden).
Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
Koncernbidrag som lämnas från moderföretag till dotterföretag redovisas som en ökning av
andelens redovisade värde.
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.
Återbetalda aktieägartillskott redovisas i balansräkningen som en minskning av andelens
redovisade värde.
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i
utbyte redovisas direkt i eget kapital.
Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.
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Not 2

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2020

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Nätavgifter
Hyresintäkter
Elförsäljning
Värmeleveranser
Mottagningsavgifter
Elproduktion
Bredband och stadsnät
Anslutning fjärrvärme
Anslutning bredband
Försäljning elcertifikat
Periodiserade vindkraftsanslutningar
Engångsavgifter
Övrigt
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

38 610
24 109
17 585
31 100
4 245
2 394
14 288
294
2 345
–
1 349
648
2 113
139 080

39 245
22 874
20 317
33 218
3 162
5 294
10 353
345
2 566
5 424
823
1 274
2 036
146 931

139 080
139 080

146 931
146 931

2020
Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Elförsörjning
Värmeleveranser
Mottagningsavgifter
Elproduktion
Bredband och stadsnät
Anslutning fjärrvärme
Anslutning bredband
Försäljning gemensamma omkostnader dotterbolag
Försäljning tjänster och material dotterbolag
Försäljning tilldelade elcertifikat
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

2019

2019

17 585
33 042
4 245
2 395
14 733
294
2 345
7 987
10 291
–
92 917

20 317
35 310
3 162
5 294
10 630
345
2 566
6 996
10 221
5 424
100 265

92 917
92 917

100 265
100 265
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Not 3

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2020

2019

Koncern
PwC
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Andra uppdrag

185
–
14

185
27
8

Moderföretag
PwC
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

85
2

85
2

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 4

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

2020

Moderföretaget

Sverige
Totalt i moderföretaget

Dotterföretag

Sverige
Totalt i dotterföretag
Koncernen totalt

varav
män

31
31

83%

7
7

57%

38

2019

varav
män

29
29

83%

37%

57%

6
6

78%

35

76%

83%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

83%

37%

2020-12-31

2019-12-31

43%

43%

Övriga ledande befattningshavare

0%

0%

Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

43%
0%

43%
0%

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020
Löner och
ersättningar

Moderföretaget

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

(varav pensionskostnad)

15 058

2019
Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

6 199

14 258

2 839

860

2 431

842

17 897

7 059

16 689

6 913

1)

(1 535)

(91)

2)

(1 626)

1)

6 071
(1 206)
(71)

2)

(1 277)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 445 tkr (f.å. 454 tkr) företagets VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 445 tr (f.å. 454 tkr) företagets VD och styrelse.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2020
Styrelse
och VD

Moderföretaget

(varav tantiem o.d.)

13 569

–

2 839

2 072

16 408

Dotterföretag

(varav tantiem o.d.)

(–)

Koncernen totalt

Övriga
anställda

2 072
(–)

(varav tantiem o.d.)

2019

(–)

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

2 026

13 045

–

2 473

2 026

15 518

(–)

(–)

(–)

VDs uppsägningstid är för arbetstagaren sex månader och för arbetsgivaren tolv månader.
Not 5

Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Moderföretaget

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2020-12-31

2019-12-31

902
1 948
2 850

229
380
609

2020
911

2019
703

2020-12-31

2019-12-31

64 449
1 948
–
66 397

6 614
26 671
21 974
55 259

2020
7 531

2019
6 911

Moderföretaget löste ett leasingavtal avseende en fjärrvärmeanläggning i januari 2021 vilket motsvarar
leasingavgifter på 63 547 tkr. För övrigt så leasas det fordon enligt avtal om operationell leasing.
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Not 6

Ränteintäkter och liknande resultatposter

2020

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

Not 7

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Moderföretaget
Räntekostnader, övriga

Not 8

2019

–
160
119

–
158
158

429
84
513

443
145
588

2020

2019

–
-5 216
-5 216

–
-4 636
-4 636

-1 313
-1 790

-1 311
-1 311

Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt

2020

Koncernen
Resultat före skatt

Procent

Belopp

2019
Procent

18 677

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler/
Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

28 761

20,6%

-3 847

20,6%

-5 925

0,1%

-25

0,3%

-82

0,4%

-68

0,3%

-93

-0,3%

60

-0,3%

85

20,8%

-3 880

20,9%

-6 015

2020

Moderföretaget
Resultat före skatt

Procent

Belopp

2019
Procent

-481

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

Belopp

Belopp
-512

20,6%

99

20,6%

-6,4%

-31

-2,1%

105
-11

-14,1%

-68

-19,3%

-93

12,5%

60

17,7%

85

12,5%

60

16,8%

86
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Not 9

Byggnader och mark
2020-12-31

2019-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Rörelseförvärv
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

218 776
5 785
16 443
–
241 004

183 542
26 882
10 913
-2 561
218 776

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Rörelseförvärv
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-85 222
-199
–
-6 466
-91 887

-82 097
-134
1 970
-5 160
-85 421

Redovisat värde vid årets slut

149 117

133 355

2020-12-31

2019-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

67 852
2 644
70 496

67 852
–
67 852

-29 187
-2 560
-31 747

-26 650
-2 537
-29 187

38 749

38 665

2020-12-31

2019-12-31

3 816
3 816

3 361
3 361

678
678

678
678
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Not 10

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

474 812
-26 200
61 875
510 487

448 234
–
26 578
474 812

-181 284
19 053
-18 188
-180 419

-163 989
–
-17 295
-181 284

-3 800
-3 800
326 268

-3 800
-3 800
289 728

2020-12-31

2019-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

175 576
-21 877
21 825
175 524

162 530
–
13 046
175 576

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-73 400
19 053
-8 401
-62 748

-65 742
–
-7 658
-73 400

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-3 800
-3 800
108 976

-3 800
-3 800
98 376
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Not 11

Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 12

2019-12-31

18 209
689
-723
18 175

18 380
161
-332
18 209

-15 655
723
-1 016
-15 948

-14 761
201
-1 095
-15 655

2 227

2 555

2020-12-31

2019-12-31

12 754
345
-62
13 037

13 086
–
-332
12 754

-11 397
62
-530
-11 865

-10 938
201
-660
-11 397

1 172

1 357

2020-12-31

2019-12-31

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

50 287
-67 658
49 058
31 687

39 143
-64 533
75 677
50 287

Moderföretaget
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

15 158
-24 467
19 487
10 178

10 920
-13 046
17 284
15 158
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Not 13

Andelar i koncernföretag
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

18 040
18 040

18 040
18 040

Redovisat värde vid årets slut

18 040

18 040

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2020-12-31
Antal

Andel

Dotterföretag / Org nr / Säte

andelar

i % i)

Tidaholms Elnät AB, 556004-3332, Tidaholm
Tidaholms Bostads AB, 556041-4582, Tidaholm

5 000
10 000

100,0
100,0

2019-12-31

Redovisat
värde

Redovisat
värde

5 040
13 000
18 040

5 040
13 000
18 040

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.

Not 14

Fordringar hos koncernföretag

2020-12-31

2019-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Omklassificeringar
Vid årets slut

41 800
-1 600
40 200

43 400
-1 600
41 800

Redovisat värde vid årets slut

40 200

41 800
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Not 15

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets andel i intresseföretag och gemensamt
styrda företags resultat
Vid årets slut

2019-12-31

2 757

2 720

81
2 838

37
2 757

Redovisat värde vid årets slut

2 838

2 757

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

1 500
1 500

1 500
1 500

Redovisat värde vid årets slut

1 500

1 500

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag
/ org nr, säte
Direkt ägda
Bredband Östra Skaraborg AB
556673-3175, Tidaholm

Justerat EK
/ Årets resultat

–
14 190

Andelar

Kapitalan-

/ antal

delens värde
i koncernen

i % i)

2020-12-31

Redov värde
hos moderföretaget

–
20,0

2 838

1 500

2 838

1 500

2019-12-31
Intresseföretag
/ org nr, säte
Direkt ägda
Bredband Östra Skaraborg AB
556673-3175, Tidaholm

Justerat EK
/ Årets resultat

–
10 879

Andelar

Kapitalan-

/ antal

delens värde
i koncernen

Redov värde
hos moderföretaget

2 720

1 500

2 720

1 500

i % i)

–
25,0

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
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Not 16

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31

2019-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

142
142

142
142

Redovisat värde vid årets slut

142

142

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

142
142

142
142

Redovisat värde vid årets slut

142

142
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Not 17

Uppskjuten skatt
2020-12-31

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader och mark, moderbolaget
Effekt K3-regler, leasing
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

38 749
256 749
295 498

41 952
326 268
368 220

3 203
69 519
72 722

57 883
70 865
-10 976
-214
326 268
-821
443 005

–
–
–
–
259 107
–
259 107

57 883
70 865
-10 976
-214
67 161
-821
183 898

2020-12-31
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark, moderbolaget
Effekt K3-regler, leasing
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter
Uppskjuten skattefordran/skuld

Uppskjuten
skattefordran

660
14 321
2 261
98
–
–
17 340

Uppskjuten
skatteskuld

–
–
11 924
14 598
–
-44
13 835
-169
40 144

Netto

660
14 321
-11 924
-14 598
2 261
142
-13 835
169
-22 804

40

Assently:
Assently:9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
bdd8f49864e0e4cf929cbdb0dea30dc9cb7a988a002dfb3f6f14ad024a94d27df7aa51062e895e0e2ce48e4c5805da488fbf94c720b884b31f66a655dcf5b23a

Tidaholms Energi AB

616

Org nr 556063-9683

2019-12-31
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader och mark, moderbolaget
Effekt K3-regler, leasing
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

38 665
220 623
259 288

41 387
289 682
331 069

2 722
69 059
71 781

48 030
63 178
-8 956
-183
289 682
1 471
393 222

–
–
–
–
222 295
–
222 295

48 030
63 178
-8 956
-183
67 387
1 471
170 927

2019-12-31
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark, moderbolaget
Effekt K3-regler, leasing
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

599
15 193
–
–
1 845
–
–

–
–
9 894
13 015
–
-38
13 882

599
15 193
-9 894
-13 015
1 845
38
-13 882

–

303

-303

17 637

37 056

-19 419

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter
Uppskjuten skattefordran/skuld

2020-12-31
Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader och mark

38 071
38 071

35 169
35 169

Temporär
skillnad

-2 902
-2 902

2020-12-31
Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark
Uppskjuten skattefordran/skuld
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

Uppskjuten
skattefordran

660
660
660

Uppskjuten
skatteskuld

–
–
–

Netto

660
660
660
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Not 18

Andra långfristiga fordringar

2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 19

101
20
-61
60
60

Varulager m m

2019-12-31

63
38
–
101
101

2020-12-31

2019-12-31

Koncern
Varulager redovisat till anskaffningsvärde

3 126

2 890

Moderföretag
Varulager redovisat till anskaffningsvärde

1 928

2 119

2020-12-31

2019-12-31

Not 20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern
Upplupna intäkter
Förutbetalda licenser och abonnemang

Moderföretag
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader, övrigt

8 723
804
9 527

9 780
786
10 567

–
452
452

202
524
726
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Not 21

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 963 445 kr disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Not 22

Summa

Antal aktier och kvotvärde

antal aktier
kvotvärde

Not 23

Långfristiga skulder

Koncernen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut
Not 24

10 964
10 964

2020-12-31
9 000
1 000

2019-12-31
9 000
1 000

2020-12-31

2019-12-31

212 322
212 322

185 481
185 481

115 269
115 269

123 121
123 121

2020-12-31

2019-12-31

Checkräkningskredit

Koncernen
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp
Moderföretaget
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

23 000
-23 000
–

23 000
-23 000
–

20 000
-20 000
–

20 000
-20 000
–
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Not 25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Upplupna kostnader, personalrelaterat
Upplupen ränta
Miljöavgift utsläpp kväveoxid
Upplupna kostnader, övrigt
Förutbetalda intäkter
Moderföretaget
Upplupna kostnader, personalrelaterat
Upplupen ränta
Miljöavgift utsläpp kväveoxid
Upplupna kostnader, övrigt
Förutbetalda intäkter
Not 26

2020-12-31

2019-12-31

1 865
536
1 000
1 433
45 590
50 424

1 548
498
1 000
6 375
41 062
50 483

1 584
494
1 000
1 433
851
5 362

1 480
475
1 000
4 811
512
8 278

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

Ställda säkerheter
Koncernen
Övriga ställda panter och säkerheter
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

31 318
31 318

31 318
31 318

31 318

31 318

Eventualförpliktelser
Garantiförbindelse Fastigo, 70 tkr (41 tkr)
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Not 27

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

31 318
31 318

31 318
31 318

Ställda säkerheter
Moderföretaget
För egna skulder och avsättningar
Övriga ställda panter och säkerheter
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Inga.
Not 28
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Moderbolaget löste ett leasingavtal gällande ett kraftvärmeverk 4 januari 2021. Detta objekt finns med som
en anläggning i koncernens redovisning i denna rapport för detta och tidigare räkenskapsår. Bolaget
stallängens Bostads AB fusionerades med Tidaholms Bostads AB i februari 2021

Not 29

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2020

2019

180
-5 216

158
-4 636

2020

2019

513
-1 790

588
-1 311
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Not 30

Likvida medel

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

2020-12-31

2019-12-31

19 581
19 581

292
292

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.

Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

2020-12-31

2019-12-31

19 343
19 343

55
55

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
Not 31
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Koncernen
Avskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Moderföretaget
Avskrivningar

2020

2019

21 436
–
21 436

23 683
–
23 683

2020

2019

11 489
11 489

10 855
10 855

Not 32
Koncernuppgifter
Tidaholms Energi AB är moderföretag i den koncern där de helägda dotterföretagen Tidaholms Elnät AB,
org nr 556004-3332, samt Tidaholms Bostadsbolag AB, org nr 556041-4582, med säte i Tidaholm, ingår.
Moderföretaget ingår i en koncern där Tidaholms kommun, org nr 2120000-1736, med säte i Tidaholm,
upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Tidaholms Bostads AB äger bolaget Stallängens Bostads AB med org nr 559189-5353 med säte i Tidaholm
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Not 33

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Årsredovisningen signeras digitalt av nedanstående parter:
Ingela Backman

Ordförande

Lennart Axelsson

Vice ordförande

Michael Brisman

Ledamot

Maria Fredriksson

Ledamot

Mattias Andersson

Verkställande direktör

Per Bergström

Ledamot

Mikael Snäll

Ledamot

Katarina Wallgren

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats
samma dag som datum för digital
signering
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Björn Andersson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Tidaholms Energi AB, org.nr 556063-9683

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Tidaholms Energi AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 2-4. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Tidaholms Energi AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Skövde den 31 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Björn Andersson
Auktoriserad revisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Elnät AB
556004-3332

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 3 2021, konstituerande

2021-04-26

Plats och tid:

Tidaholms Energi, Tidaholm
och digitalt via Teams, klockan 14.00-15.00

Beslutande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Lennart Axelsson, vice ordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Maria Fredriksson, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
Michael Löfborg, SEKO
Andreas Melander, Vision

(7)

§ 22
Sammanträdets öppnande
Styrelsens ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och
förklarar det konstituerande styrelsemötet för öppnat.
§ 23
Fastställande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.
§ 24
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att välja Per Bergström till justerare.
§ 25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Elnät AB
556004-3332

Sammanträdesdatum
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Styrelsemöte 3 2021, konstituerande
2021-04-26
Anmälan av styrelseordförande samt vice ordförande
Styrelsen konstaterar att kommunfullmäktige datum 2019-03-25
utsett Ingela Backman till ordförande och Lennart Axelsson till vice
ordförande i TENAB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
§ 26
Fastställande av Ledningssystem, Arbetsordning och
arbetsfördelning för styrelsen, VD-instruktion, Instruktion för
ekonomisk rapportering, Attestinstruktion och Finanspolicy
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att för koncernen Tidaholms energi AB:
• Fastställa Ledningssystem daterad 2021-04-26
• Fastställa Instruktion för ekonomisk rapportering daterad
2021-04-26
• Fastställa Finanspolicy daterad 2021-04-26
Styrelsen beslutar att för Tidaholms Elnät AB:
• Fastställa Arbetsordning och arbetsfördelning för styrelsen
daterad 2021-04-26
• Fastställa VD-instruktion daterad 2021-04-26
• Fastställa Attestinstruktion daterad 2021-04-26
§ 27
Ekonomi
VD redogör för resultatrapport tom mars. VD konstaterar att
månadsresultatet för mars är sämre än budget, det ackumulerade
resultatet är sämre än budget.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 28
Utseende av firmatecknare
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att:
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Styrelsemöte 3 2021, konstituerande
2021-04-26
• Firma tecknas av ordförande Ingela Backman och VD
Mattias Andersson i förening.
• Enligt aktiebolagslagen tecknas firma ensam av VD Mattias
Andersson i löpande förvaltning.
§ 29
VD-rapport
Löpande verksamhet
Elnät
§ 30
Styrelsedagar, kommande möte
27/5
2-3/9
7/10
16/12

Styrelsemöte
Styrelsedag, budgetförutsättningar, strategidagar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

§ 31
Övriga frågor
§ 32
Styrelsemötet avslutas
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras digitalt av Linda Göransson, Per Bergström och Ingela
Backman
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Ledningssystem för
koncernen
Tidaholms Energi AB
2021-04-26
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1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat detta ledningssystem
för att tydliggöra relationen mellan styrdokument inom koncernen Tidaholms Energi.
Ledningssystemet skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande
möte efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av ledningssystemet
ska tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer
och lekmannarevisorer.
Detta ledningssystem gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.

1(3)
Assently: 2362826855eb9d7983241622ca8845f750716f71e839c4a13a38de99f17924ca60971291c782d48003e1c0140ca61c01281c07d1bd7b7874b07905cecf6caaa8

Ledningssystem för koncernen Tidaholms Energi – Fastställd 2021-04-26

638

2. Ledningssystem koncernen Tidaholms Energi
Nedanstående figur visar ledningssystemet för Tidaholms Energi. Ledningssystemet
kopplar samman koncernens vision och affärsidé med en målhierarki som säkerställer en
röd tråd i verksamhetens arbete från styrelsen till medarbetarna. Fastställd budget finns
med som en förutsättning och påverkar besluten i det dagliga arbetet.

Budget

3. Fördelning av ansvar
Styrelsen i Tidaholms Energi AB ansvarar för att, för koncernen Tidaholms Energi fastställa:
• Vision
• Affärsidé
• Långsiktiga mål
• Strategier
Styrelsen i Tidaholms Energi AB respektive Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB
ansvarar för att fastställa budget.
VD i Tidaholms Energi AB ansvarar för att, för koncernen Tidaholms Energi fastställa:
• Mål
• Aktiviteter
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4. Styrkort
Arbetet med att ta fram långsiktiga mål, strategier, mål, resultatmål och aktiviteter involverar
styrelsen, ledningsgruppen och medarbetarna i olika forum. De dokumenteras för respektive
verksamhet och perspektiv enligt modellerna nedan.
Långsiktiga mål, strategier, mål, resultatmål
EL

FJÄRRVÄRME

STADSNÄT

ELHANDEL

FASTIGHET EKONOMI MARKNAD MEDARBETARE HÅLLBARHET

Långsiktiga
mål

Strategier

Mål År

Resultatmål
År

Aktiviteter
EL

FJÄRRVÄRME STADSNÄT ELHANDEL

FASTIGHET

EKONOMI

MARKNAD MEDARBETARE HÅLLBARHET

Aktiviteter
(år)

Aktiviteter
(år)
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1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Energi AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna instruktion
avseende ekonomisk rapportering för koncernen Tidaholms Energi.
Instruktionen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande möte
efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av instruktionen ska
tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer och
lekmannarevisorer.
Denna instruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.
Den verkställande direktören ansvarar för att styrelsen erhåller rapporter och information i
enlighet med nedanstående riktlinjer.

2. Månadsrapporter
Den huvudsakliga rapporteringen sker med månatliga rapporter med följande omfattning
och innehåll. Om ej annat sägs göres mätningen mot fastställd budget. Rapportpaket skall
tillställas styrelsen senast den 25:e i kalendermånaden (undantaget juli). Det senast
rapporterade ekonomiska resultatet kommenteras på varje styrelsemöte.
- Resultat totalt och uppdelat per affärsområde och bolag
- Balansräkning per bolag
- Investeringar
- Lån- och likviditetsläge
Härutöver rapporteras övriga för verksamheten relevanta data och nyckeltal. Dessa
rapporter kan gärna åskådliggöras med tidsserier i grafisk form.
- El- och värmedata (produktion, förbrukning mm)
- Marknadsutveckling (kunder, anslutningar mm)
- Övriga relevanta data för verksamheten
- Personal- och miljödata
Till ovanstående fogas kommentarer med tonvikt på större avvikelser.
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3. Prognoser
Som ett mål skall bolaget utveckla prognoser som beskriver den rimliga ekonomiska
utvecklingen för resultat- och balansposter. Som ett första led i detta skall månatligen
presenteras en likviditetsprognos med finansieringskonsekvenser.

4. Årsredovisning
Årsredovisning med förvaltningsberättelse upprättas i enlighet med tillämpliga lagar och
med beaktande av att tillgodose ägaren med relevant information om årets verksamhet.

5. Budget
Enligt krav från ägaren upprättas budget för kommande år och plan (grövre) för år 2.
Innehållet i budget skall i allt väsentligt motsvara vad som sedan rapporteras löpande vad
gäller ekonomi och nyckeltal.

6. Specifik rapportering
Utöver ovanstående fastställda rapportering åligger det VD att omgående informera
styrelsen för inträffade händelser av väsentlig betydelse för det ekonomiska utfallet.
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1. Inledning
Finanspolicyn utgöra ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella hanteringen inom
koncernen Tidaholms Energi AB. Finanspolicyn fastställs av styrelsen.

1.1 Bakgrund
Tidaholms Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Tidaholms kommun. Tidaholms
Energi AB är moderbolag till dotterbolaget Tidaholms Elnät AB. Som består av det fysiska elnätet
såsom ledningar, mottagningsstationer etc. Tidaholms Energi AB är även moderbolag till
dotterbolaget Tidaholms Bostads AB. Som består av lägenheter och lokaler för uthyrning.
Verksamheten är kapitalintensiv vilket innebär att en långsiktigt tryggad kapitalförsörjning är
grundläggande för företaget.

1.2 Syfte
Syftet med denna policy är att:
• Klargöra hur ansvaret för företagets finansiella aktiviteter är fördelat.
• Definiera och fastlägga ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall bedrivas.
• Beskriva hur lån och krediter får upphandlas samt hur låneportföljen bör vara sammansatt vad
gäller lånetider och ränteförfall.
• Fastställa rutiner för finansiell rapportering och kontroll.

1.3 Övergripande mål för finansverksamheten
Följande övergripande mål gäller för finanshanteringen:
• Att vid varje tillfälle säkerställa att företaget har likvida medel för att bedriva den löpande
verksamheten.
• Att ha en lånefinansiering som tryggar kapitalbehovet på medellång och lång sikt.
• Bolaget skall vid nyupplåning/omplacering av lån eftersträva en balansering av lånestocken så
att framtida risker minimeras.

1.4 Kommunal borgen och kreditlimit
Bolaget äger rätt att självständigt ta upp externa lån. Som säkerhet för dessa lån förutsättes Tidaholms
kommun/ägaren bevilja borgen. Borgensbeslut tas i kommunfullmäktige för ett år i taget.
Både Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB är och Tidaholms Bostads AB anslutna till
kommunens koncernkontosystem och beviljas årligen kreditlimit; för 2019 är beviljat 23 000 000 kr.
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2. Ansvarsfördelning
2.1 Ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom företaget fördelas mellan styrelsen, VD och ekonomiansvarige
enligt nedan.
2.1.1 Styrelsen
Styrelsens ansvar.
• Att fastställa finanspolicyn samt under året godkänna beslut som avviker från denna.
• Att i budgeten godkänna ram för nyupplåning kommande år.
• Att framställa hos ägaren och kommunfullmäktige om borgensram för kommande år.
• Att fatta beslut om nyupplåning utöver beviljad budgetram.
• Att besluta om hyres- eller leasingavtal med totalt belopp för hyrestiden överstigande 500.000
kr.
2.1.2 VD
VD:s ansvar.
• Övergripande ansvar för att bolaget agerar inom de ramar och riktlinjer för finansiell risk som
fastställs i denna policy.
• Att vid behov utarbeta förslag till förändringar av denna policy.
• Att säkerställa att företaget har finansiella medel för att driva verksamheten. Att fortlöpande
arbeta för att effektivisera den löpande finansiella verksamheten.
• Att säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med beaktande av en god intern kontroll.
• Att utveckla företagets bankkontakter.
• Att inför varje nytt kalenderår överenskomma med kommunens ekonomichef om beviljad kredit
på koncernkontot.
• Att verkställa upptagande/omplacering av lån inom av styrelsen beviljad ram eller enligt särskilt
styrelsebeslut.
2.1.3 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvariges ansvar består i:
• Att följa upp och fortlöpande rapportera företagets finansiella situation.
• Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna policy.
• Att aktivt arbeta med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva företagets olika
verksamheter.
• Att löpande följa upp låne- och ränteförfall samt ta fram beslutsunderlag för nyupplåning och
refinansiering.
• Att bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna.
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3. Skuldhantering
3.1 Mål och strategi
Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att trygga finansieringen för verksamheten på
såväl lång som kort sikt. Genom att långsiktigt skapa en stabilitet i de framtida räntekostnaderna ges
möjlighet att anpassa verksamheten till nya räntelägen. Kapitalbehovet ska säkerställas genom god
framförhållning och genom ett aktivt upplåningsförfarande.

3.2 Riskdefinitioner
•
•

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar företagets finansnetto
negativt genom ökade räntekostnader.
Refinansieringsrisken är risken för att företaget vid varje tillfälle inte har tillgång till tillräcklig
finansiering. Refinansieringsrisken ökar om företagets kreditvärdighet försämras eller en stor
del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.

3.3 Tillåtna finansieringsalternativ och motparter
Följande lånealternativ är tillåtna:
• Lånereverser
• Leasingfinansiering

3.4 Riktlinjer
Räntekostnaden är en väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda räntebindningstiden
avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i företagets resultat. För att begränsa ränterisken i
skuldportföljen har företaget valt att arbeta med ett intervall för tillåten räntebindning.
• Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall variera inom intervallet 2-5 år.
Skuldportföljen består av utestående lån. En spridning av ränteförfallen ska eftersträvas.
• Maximalt 75 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.
• Lån får endast upptas i svenska kronor.
Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma tidsperiod kan vid
ogynnsamma marknadslägen medföra att refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till
ofördelaktiga räntevillkor eller ej är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. För att undvika en
situation med brist på likviditet och höga finansieringskostnader bör denna risk begränsas.
Refinansieringsrisken ska begränsas genom att förfallostrukturen i låneportföljen sprids över tiden.
Följande riktlinjer gäller:
• För att begränsa refinansieringsrisken bör inte mer 25 % av lånestocken, inklusive garanterade
kreditlöften, förfalla inom de närmaste 12 månaderna
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4. Likviditetshantering
4.1 Målsättning
Överskottslikviditet skall främst användas för att amortera utestående lån. För att kunna hantera
tillfälliga och oplanerade likviditetsbehov ska en likviditetsreserv hållas.

4.2 Likviditetsreserv
Företaget skall kontinuerligt upprätthålla likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna sköta sina
betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall baseras på en månads normala utgifter för
rörelsens kostnader och investeringar.
Definition av likviditetsreserv:
• Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom fem bankdagar.
• Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.

4.3 Riktlinjer
Tillfälliga likviditetsöverskott placeras på koncernkontot.

5. Bankrelationer
VD ansvarar för företaget bankrelationer.

6. Intern kontroll
Med intern kontroll avses administration av löpande upplåning, handhavande av aktuell
dokumentation och bokföring av aktuella affärer. Det är av yttersta vikt att ha en god intern kontroll av
finansverksamheten för att undvika att förluster uppstår på grund av felaktig hantering av betalningar
eller på grund av datasystemfel. Detta omfattar bland annat rutinbeskrivningar,
befattningsbeskrivningar och en regelbunden intern rapportering rörande hur finansverksamheten
bedrivs.
VD ansvarar för att säkerställa att den finansiella hanteringen sker med beaktande av en god intern
kontroll.

–5–
Assently: 2362826855eb9d7983241622ca8845f750716f71e839c4a13a38de99f17924ca60971291c782d48003e1c0140ca61c01281c07d1bd7b7874b07905cecf6caaa8

Finanspolicy för koncernen Tidaholms Energi AB Fastställd 2021-04-26

649

7. Rapportering
Syftet med rapportering
Syftet med rapporteringen är:
•
•
•

Att säkerställa att finanspolicyn efterlevs
Att följa upp utfall mot fastställda limiter
Att hålla styrelsen informerad om företagets finansiella situation.

Rapporteringsstruktur
Rapport
Styrelserapport innehållande:
• Likviditetssituation
• Låneskuld
• Nyckeltal
• Uppföljning mot
fastställda
ramar/riktlinjer

Mottagare

Frekvens

Framställs av

Styrelsen

Styrelsemöten

Ekonomiansvarig
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Styrelsens arbetsordning och arbetsfördelning
1

Inledning
Styrelsen i Tidaholms Elnät AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna arbetsordning
med instruktioner avseende arbetsfördelning, för att utgöra ett komplement till
aktiebolagslagens bestämmelser, Bolagets bolagsordning och gällande ägardirektiv.
Arbetsordningen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande
möte efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av arbetsordningen
ska tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer
och lekmannarevisorer.
Denna arbetsinstruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.

2

Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter.
Styrelsen skall se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. För att
fullgöra denna skyldighet ska styrelsen fastställa skriftlig instruktion för ekonomisk
rapportering (separat dokument).
Styrelsen ska utse verkställande direktör.
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I denna skall det
framgå arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den
verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar.
Styrelsen ska fastställa årets budget.
Styrelsen skall för koncernen, i enlighet med bolagets ledningssystem, fastställa:
• Vision
• Affärsidé
• Långsiktiga mål
• Strategier
Styrelsen ska tillse att Bolagets verksamhet bedrivs och utvecklas på ett skickligt och
framgångsrikt sätt till gagn för Bolagets aktieägare, kunder, medarbetare och samhället
samt att gällande lagar och förordningar till alla delar respekteras och efterlevs.
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3

Konstituering av styrelsen
Omedelbart efter ordinarie årsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde,
varvid firmatecknare utses.

4

Styrelsens arbetssätt

4.1 Styrelsens årsarbetsplan
Utöver det konstituerande mötet ska styrelsen normalt hålla 6 möten per räkenskapsår.
Minst två av dessa skall ägnas åt bolagets vision och strategier på 3-5 års sikt med särskilt
beaktande av:
- Möjligheter till nya verksamheter/inriktningar
- Bolagets läge och utveckling i jämförelse med liknande bolag och verksamheter
- Potentiella samarbeten
- Utmanande målsättningar
Ärenden
Möte 1:
Strategiskt område:
- Omvärldsbevakning Elnät
Möte 2: Bokslut
- Uppföljning av måluppfyllelse för
föregående år.
- Fastställa årsredovisning
- Genomgång revisons PM
Möte 3: Konstituering
Fastställa:
- Ledningssystem
- Arbetsordning
- VD-instruktion
- Instruktion för ekonomisk rapportering
- Attestinstruktion
Möte 4: Mål- och strategi
- Genomgång av revisions-PM.
- Fastställa årsrapportfjärrvärme
Strategiskt område – styrkort:
- Fastställa vision, affärsidé, långsiktiga
mål, strategier
Möte 5: Handlingsplan
VD föredrar:

feb

mar

apr

X

maj/
jun

aug/
sep

okt nov/
dec

X

X

X

X
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- Mål för kommande år.
- Aktiviteter för kommande år.
Fastställa:
- Budgetförutsättningar för kommande år
Möte 6: Budget
Fastställa:
- Årsbudget för år 1.
- Handlingsplan för år 1-2
- Investeringsbudget

X

Möte 7: Utvärdering/Personal
- Utvärdering av styrelsens arbete
- Genomgång av PM efter löpande
granskning av auktoriserad revisor och
lekmannarevisorer.
Fastställ:
- Styrelsemöten för kommande år
Strategiskt område - personal:
- Friskvård och hälsa
- Kompetensutveckling
- Arbetsmiljö
Återkommande ärenden:
- VD-rapport
- Genomgång av tidigare beslut
- Ekonomisk rapport
- Uppföljning av aktiviteter

X

X

X

X

X

X

X

4.2 Plats
Styrelsemöten ska hållas på Bolagets huvudkontor eller annan plats som styrelsen finner
lämplig.

4.3 Extra möten
För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte
kan extra styrelsemöte hållas. Tid och plats för dessa möten fastställs av styrelsens
ordförande i samråd med verkställande direktören. Styrelsemöte kan i brådskande ärenden
även hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt
enligt punkt 4.5.
Styrelsemöte kan också hållas per capsulam, varvid protokollet innefattande förslag till
beslut dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna.
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Protokollet undertecknas av ledamöterna. En förutsättning för avhållande av möte i denna
ordning är att samtliga ledamöter biträder de beslut som fattas.
Extra styrelsemöte ska hållas då enskild styrelseledamot eller Bolagets verkställande
direktör begär detta.

4.4 Kallelse, dagordning och underlag
Verkställande direktören initierar normalt dagordningen för styrelsemöten och ska i god
tid före styrelsemötet ha diskuterat den med styrelsens ordförande.
Till styrelsemötena ska samtliga styrelseledamöter kallas. Kallelse, dagordning och
underlag för beslut och rapporter ska utsändas till styrelsens ledamöter senast en vecka
före styrelsemötet.
Om ärende måste avgöras före nästkommande ordinarie möte på sätt som anges under 4.3,
ska om möjligt skriftligt underlag med förslag till beslut tillställas styrelsens ledamöter
senast två dagar före det extra styrelsemötet.

4.5 Protokoll
Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Protokollen skall föras i nummerföljd och ange:
- Närvarande på mötet
- Ärenden som behandlats på mötet
- Fattade beslut
- Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för
beslutet.
- Diskussionen vid mötet kan i erforderliga delar efter beslut föras till protokollet.
Beslut på styrelsemöte betraktas som enhälliga om inte styrelseledamot eller verkställande
direktören utnyttjat sin rätt att få en avvikande mening eller reservation antecknad i
protokollet.
Protokollet ska upprättas inom sju arbetsdagar efter styrelsemötet och undertecknas av VD
och justeras snarast av vald justeringsman. Protokollet skall även undertecknas av
styrelsens ordförande.
Det åligger VD att tillse att kopior av protokollet med bilagor tillställs samtliga
styrelseledamöter direkt efter justering.

4.6 Ordförande för styrelsemöten
Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande eller vid förfall för denne,
styrelsens vice ordförande. Skulle både styrelsens ordförande och vice ordförande ha
förfall ska mötet ledas av den som styrelsen utser.
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4.7 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid mötet mer än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande.

4.8 Jäv
Ledamot av styrelsen eller verkställande direktören får ej handlägga fråga rörande avtal
mellan honom och Bolaget. Ej heller får han/hon handlägga fråga om avtal mellan Bolaget
och tredje man, om han/hon i frågan har ett väsentligt intresse.

4.9 Revisorsrapport
Styrelsens ledamöter ska vid räkenskapsårets utgång behandla eventuella rapporter från
revisorer och lekmannarevisorer. Om styrelsen eller revisor/lekmannarevisor så önskar
ska denne närvara vid mötet.

5

Arbetsfördelning inom styrelsen

5.1 Ordföranden
Det åligger styrelsens ordförande att:
- Genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören följa Bolagets utveckling.
- Tillse att styrelsens ledamöter, genom verkställande direktörens försorg, fortlöpande
får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska
planering och utveckling.
- Tillse att ny styrelsemedlem genomgår erforderlig introduktionsutbildning.
- Ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från ägarna
till styrelsen.
- Samråda med verkställande direktören om förberedelse av de strategiska frågor som
skall tas upp till behandling i styrelsen.
- Vara ordförande på styrelsemötena
- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i
aktiebolagslagen, bolagsordning eller ägardirektiv.
- Leda styrelsens arbete med bl a delegering av visst ärendes beredning till enskild
ledamot.
- Kalla till extra styrelsemöte på verkställande direktörens eller annan styrelseledamots
begäran.
- Kontrollera att styrelsens beslut verkställs
- Tillse att styrelsens arbete årligen utvärdera
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5.2 Sekretess
All information som lämnas styrelsens ledamöter om Bolaget eller annat bolag med vilken
Bolaget samarbetar ska behandlas strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje
person av Bolaget eller samarbetande bolag före offentliggörande.

5.3 Kontakt med media
Eventuellt offentliggörande av styrelsebeslut skall handhas av styrelsens ordförande.
Samtliga pressmeddelanden skall tillsändas styrelseledamöterna i samband med
publicering. Andra styrelseledamöter än ordförande skall avhålla sig ifrån att, utan
ordförandens godkännande, göra uttalanden inför media beträffande Bolaget och dess
angelägenheter.
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Instruktion för verkställande direktören i Tidaholms Elnät AB
1. Inledning
Styrelsen i Tidaholms Elnät AB nedan kallat Bolaget, har upprättat denna VD-instruktion.
VD-instruktionen skall årligen ses över och antas på nytt, vid styrelsens konstituerande möte
efter ordinarie årsstämma, eller när så erfordras. Ett exemplar av VD-instruktionen ska
tillställas varje styrelseledamot och verkställande direktören samt Bolagets revisorer och
lekmannarevisorer.
Denna VD-instruktion gäller fr o m den 26 april 2021 tills vidare.

2. Ansvar och befogenheter
Verkställande direktören är direkt underställd bolagets styrelse
Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar. Till löpande förvaltning hör alla åtgärder som inte, med hänsyn till arten
eller omfattningen av Bolagets verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse.
Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall
skötas på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören kan dock i brådskande fall företa åtgärder som, med hänsyn till arten
och omfattningen av Bolagets verksamhet, är av stor betydelse eller osedvanlig beskaffenhet,
under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för
Bolagets verksamhet. Verkställande direktören är skyldig att så snart som möjligt underrätta
styrelsen då sådana åtgärder föreslagits.

3. Styrelsearbete
Verkställande direktören ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför
styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina åtaganden på sådant sätt som angivits i denna
arbetsordning. Det är verkställande direktörens ansvar att i möjligaste mån hålla sig
informerad om ekonomisk ställning och utveckling för de viktigaste leverantörerna och
entreprenörerna.
Verkställande direktören ska fullgöra sin uppgift som föredragande och därvid ange
motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, där han så finner lämpligt,
delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person.
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Verkställande direktören ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den rapportering
som behövs för att följa Bolagets ställning och utveckling samt i övrigt uppfylla sin
rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden. Regler för detta återfinnes i
separat Instruktion för ekonomisk rapportering.
Verkställande direktören äger rätt företräda Bolaget och att teckna dess firma för löpande
förvaltning, i den mån inte annat följer av nedanstående.

4. Frågor underställda styrelsen
Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:
• Koncernen Tidaholms Energis vision, affärsidé, långsiktiga mål och strategier.
• Godkännande av årsredovisning
• Beslut om enskilda investeringar eller större utgift av engångskaraktär (som ej kan
aktiveras) överstigande 500.000.
• Hyres- och leasingavtal med totalt belopp för hyrestiden överstigande 500.000.
• Ingående av ramavtal/motsvarande för avrop av löpande förbrukning inom ordinarie
verksamhet med beräknat belopp för avtalstiden överstigande 5.000.000, eller med en
avtalstid överstigande 3 år.
• Ingå kundkontrakt med beräknat värde/år överstigande 1.500.000, eller innehållande
fast pris längre än 3 år.
• Anställningsavtal som ger anställd rätt till avgångsvederlag.
• Att fastställa finanspolicy och besluta om såväl förändringar av som avvikelser från
denna
• Att besluta om låneram.
• Ingå borgensförbindelse för bolaget eller pantsätta bolagets egendom.
• Avtal om köp eller försäljning av fast egendom.
• Bildande, förvärv och avyttring av dotterbolag.
• Teckning, köp eller försäljning av aktier.
• Genomförande av icke oväsentlig förändring av bolagets organisatoriska struktur.
• Inledande av rättsprocesser samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller
utom domstol.
• I övrigt ingå avtal eller vidta åtgärder som med hänsyn till sitt innehåll eller sin
långvarighet eller de värden som står på spel framstår som osedvanliga eller är av stor
betydelse för bolaget eller är oförenliga med av styrelsen fattade strategiska beslut.

5. Övrigt
Verkställande direktören svarar för att förpliktelser, avtal eller annan rättshandling som
Bolaget ingår eller företar, blir dokumenterad på ändamålsenligt sätt samt inte står i strid
med gällande lag eller annan författning. Verkställande direktören skall vidare övervaka
att de målsättningar och riktlinjer för Bolaget som styrelsen fastställt efterlevs samt tillse
att sådana målsättningar eller riktlinjer underställs styrelsen för uppdatering eller översyn
när det behövs.
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1. Bakgrund

Instruktionen reglerar den kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldigt att bygga in i
sina interna rutiner beträffande handhavande av bolagets tillgångar. Ansvarig för denna
instruktions innehåll och uppdatering är VD.

2. Firmateckning

Bolagets firma (Tidaholms Energi AB och Tidaholms Elnät AB) tecknas av styrelsens
ordförande och VD i förening.
VD är firmatecknare för den löpande förvaltningen.

3. Attestberättigade

Ledningsgruppen är attestberättigad och består förutom av VD Mattias Andersson, av
följande chefer:
Ekonomiansvarig Energi (EAE)
Elnätschef Energi (ECE)
Stadsnätschef Energi (SCE)
Marknadschef Energi (MCE)
Fjärrvärmechef Energi (FCE)
I ledningsgruppsmöten har samtliga rätt att delta, dock kan avdelningschef vid förhinder utse
ersättare.
Rätten att attestera tilldelas alltid en person. Attesträtten är således personlig och framgår av
bilaga 1. Person som enligt bilaga 1 har attesträtt äger rätt att delegera denna. Delegering av
attesträtt skall dokumenteras och meddelas VD.
För person som fått delegerad attesträtt gäller att:
– Attesträtten får inte delegeras vidare.
– Vid attest skall alltid datum för attest anges.

4. Vad innebär attesträtten?

Med attest avses att behörig person genom sin namnteckning eller signatur godkänner ett
inköp, en utbetalning eller kostnad.


Varje inköp, utgift, utbetalning eller kostnad skall attesteras oavsett utformningen av
underlaget i form av beställningsbrev, rekvisition, leverantörsfaktura,
kassaverifikation, bokföringsorder, kreditfaktura till kund etc. Attestinstruktionen
gäller även för inköp på Internet.



Av underlaget skall klart framgå vilken rörelsegren eller objekt som kostnaden
skall belasta. När t ex en leverantörsfaktura avser flera rörelsegrenar skall
fördelningen klart framgå och alla berörda avdelningschefer skall attestera fakturan.

5. Policy

Policyn i beslutsfrågor för Tidaholms Energi AB är:
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-

att för verksamheten viktiga beslut fattas utgående från genomarbetade underlag.
att viktiga beslut skall dokumenteras på ett sådant sätt att beslut kan granskas i
efterhand.
att följa lagen om offentlig upphandling (LOU/LUF)

6. Definition av begrepp

Mottagningsattest, kontroll av överenskommelse om pris, mängd, kvalitet mm har följts
samt att varan/tjänsten har mottagits. Samtliga fakturor måste mottagningsattesteras.
Beslutsattest, ett medgivande om att kontot får belastas och en kontroll av att beställningen
stämmer överens med budget eller eventuellt andra direktiv som gäller. En beslutsattest
innebär att allt i samband med fakturan därmed attesteras. Samtliga fakturor måste
beslutsattesteras.

7. Flöde

1. Beställning av varor eller tjänster:
a. Utförs endast av den som innehar attesträtt för detta i enlighet med bilaga 1.
b. Beställning kan även ske på uppdrag från person med beslutsattesträtt.
2. När fakturan kommer så skall:
a. Mottagningsattest utförs i enlighet med bilaga 1 av den som beställde och tog
emot varan eller tjänsten.
b. Beslutsattest utförs i enlighet med bilaga 1. Får ej utföras av samma person
som utfört beställningsattest.

8. Övriga attester och godkännande
Personal
Anställningsavtal
- Godkänns och undertecknas av VD.
Förändringar i befintliga anställningsavtal
- Godkänns och undertecknas av VD.
Lönerevision
- Det föreslagna beloppet godkänns av VD innan besked lämnas till medarbetare.
- VD fastställer lönebeslut och skickar till kommunens löneavdelning.
Tidrapport
- Attesteras för egen personal av respektive avdelningschef/ersättare.
- Projektledare attesterar internbokförd tid på respektive projekt.
Ledighet
- ”Beslut arbetsledning” utförs av respektive arbetsledare
- ”Beslut förvaltning” utförs av respektive avdelningschef.
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Övertid egen personal
- Beordras av respektive avdelningschef.
Löneutbetalning
-

Attesteras av ekonomiansvarig eller VD innan utbetalning

Övriga Avtal
- Avtal i samband med enskild beställning av vara/tjänst undertecknas av person med
attesträtt för respektive inköp.
- Övriga avtal med kunder och leverantörer undertecknas av resp. avd-chef inom ramen
för beslutad budget och attestinstruktionens gränsvärde för resp. chef. VD skall
informeras.
- Övriga avtal undertecknas av VD i egenskap av firmatecknare för löpande förvaltning.
De avtal som kräver fullständig firmatecknare undertecknas av VD och styrelsens
ordförande.
Undantag:
- Avtal med kunder gällande fjärrvärme/el/bredband kan tecknas av kundservice.
Teckna bankkonto
- Firmatecknare eller den av firmatecknare befullmäktigad person.
Betalning av fakturor
- Underlag för betalning av leverantörsfakturor skapas i en datafil i ekonomiprogrammet
av reskontraadministratören.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision.
Skatter o avgifter
- Underlag för betalning av skatter och avgifter framtas av ekonomiansvarig.
- Betalningsattest utförs av ekonomiansvarig eller VD.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision
Avräkning Elhandel
- Underlag för avräkningsreglering till Elhandelspartner framtas av kundtjänst.
- Reskontraadministratören kontrollerar underlaget och skapar en fil för betalning.
- Betalningsattest utförs av ekonomiansvarig.
- Betalning verkställs/utförs via Giro Vision av ekonomiansvarig eller i hans ställe
annan person med fullmakt för Giro Vision
Bokföringsorder
- Underlag för bokföringsorder framtas av ekonomiansvarig, kundtjänst eller
reskontraadministratör.
- Beslutsattest utförs av ekonomiansvarig.
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Inköpsbeslut och beslutsattester för Tidaholms Energi AB

Bilaga 1

Uppgifter om attestberättigade personer
Funktion för attestberättigad person
Ekonomiansvarig
Chef Elnätsavdelning
Chef Stadsnätsavdelningen
Chef Marknad/ADM-avdelningen
Chef Fjärrvärmeavdelningen

Förkortning
EAE
ECE
SCE
MCE
FCE

Egna utlägg, kurser, tidrapporter eller liknande skall alltid attesteras av respektive
avdelningschef. VD:s utgifter attesteras av styrelsens ordförande.
Reskontraadministratör utses av ekonomiansvarig.
Samtliga belopp anges exklusive moms.
Attestberättigad och belopp
Attesträtt gäller
verksamhetsområde
Inköp insatsvaror
- Avser kontoklass 4
Allmänna inköp
- Avser alla inköp
med undantag av
insatsvaror, resor,
representation och
sponsring.
Investeringsbeslut
Till investering
räknas utrustning
med ett värde >20
kSEK och en
ekonomisk livslängd
>=3 år.
Kreditfakturor
avseende
försäljning
Offerter
Tjänsteresa
Resa skall alltid
godkännas av
behörig i förväg.
Intern
representation
Extern
representation

EAE
Alla

ECE
2700

SCE
2900

FCE
2800

MCE
2400

Ersättare

1 500 000
kr
100 000 kr

500 000 kr

200 000 kr

500 000 kr

200 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

50 000 kr
10 000 kr

50 000 kr
10 000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

20 000 kr
100 000 kr
10 000 kr

1000 kr
1000 kr
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Beslutsattester för Tidaholms Elnät AB

Bilaga 2

Uppgifter om attestberättigade personer
Funktion för attestberättigad
person
Ekonomiansvarig
Chef Elnätsavdelning

Förkortning
EAE
ECE

Egna utlägg, kurser, tidrapporter eller liknande skall attesteras av VD eller ekonomiansvarig.
VD:s utgifter attesteras av styrelsens ordförande.
Reskontraadministratör utses av ekonomiansvarig.
Samtliga belopp anges exklusive moms.
Attestberättigad och belopp
Attesträtt gäller
verksamhetsområde
Insatsvaror
- Avser kontoklass 4
Allmänna
omkostnader
- Avser alla
omkostnader med
undantag av resor,
representation och
sponsring.
Investering
Till investering räknas
utrustning med ett värde
>20 kSEK och en
ekonomisk livslängd
>=3 år.
Kreditfakturor
avseende försäljning
Offerter
Beordrad tjänsteresa
Resa skall alltid
godkännas av behörig i
förväg.
Intern representation
Extern representation

EAE
Alla

ECE
Alla

Ersättare
Alla

1 500 000 kr

1 500 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

100 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

100 000 kr
10 000 kr

50 000 kr
10 000 kr

1000 kr
1000 kr

1000 kr

1000 kr

20 000 kr
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Lennart Axelsson, ägarombud vice ordförande

Övriga deltagande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Maria Fredriksson, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot
Jan-Olof Sandberg, lekmannarevisor
Tord Viktorsson, lekmannarevisor
Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
§1
Årsstämman öppnas
Styrelsens ordförande Ingela Backman öppnar stämman.
§2
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
Stämman beslutar att välja Ingela Backman som ordförande och
Linda Göransson som sekreterare vid årsstämman.
§3
Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna utsänd dagordning.
§4
Uppräknande och godkännande av röstlängd
Tidaholms Energi AB är ägare till samtliga aktier och röster i
bolaget, 5000 st. Aktierna representeras genom särskilt utsett
ombud, Lennart Axelsson.
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§5
Val av två justerare
Stämman beslutar utse Per Bergström och Lennart Axelsson att
justera dagens stämmoprotokoll.
§6
Prövning av om årsstämman blivit behörigen utlyst
Kallelse har skickats till ägare datum 9/4.
Bolagsordningen säger att kallelse skall skickas tidigast fyra och
senast två veckor innan stämman.
Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad enligt
bolagsordningen.
§7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport
VD Mattias Andersson framlägger årsredovisningen
VD Mattias Andersson föredrar revisionsberättelsen daterad 202103-31
Lekmannarevisor framlägger granskningsrapport daterad 2021-0301
§8
Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag att till förfogande stående resultatmedel:
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§ 8 fortsättning
Balanserat resultat:
Årets resultat:
Summa:

1 431 tkr
0 tkr
1 431 tkr

Disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

1 431 tkr

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för 2020.
§9
Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse
Stämman konstaterar att enligt gällande bolagsordning skall
kommunfullmäktige utse styrelseledamöter i Tidaholms energi AB.
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25, för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023, utsett nedanstående styrelseledamöter i
Tidaholms energi AB:
Ingela Backman
Katarina Wallgren
Per Bergström
Mikael Snäll
Michael Brisman
Lennart Axelsson
Maria Fredriksson
§ 10
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande och vice
ordförande till styrelsen
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25, för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023, utsett Ingela Backman till ordförande och
Lennart Axelsson till vice ordförande.
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§ 11
Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda
lekmannarevisorer och suppleant
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2019-03-25, för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023, utsett Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson
till lekmannarevisorer.
Stämman konstaterar att kommunfullmäktige 2020-01-27 utsett
Ingegärd Rehn till suppleant till lekmannarevisorer för Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB från och
med 2020-01-27 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
§ 12
Anmälan om auktoriserad revisor och revisorssuppleant
Stämman konstaterar att kommunens revisorer 2019-03-20
föreslagit stämman att utse Björn Andersson, Pwc som ordinarie
revisor och Mattias Bygghammar, Pwc som ersättande revisor för
bolagen Tidaholms energi, Tidaholms elnät och Tidaholms
bostadsaktiebolag för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Stämmans beslut:
Stämman beslutar att efter förslag från kommunens revisorer utse
Björn Andersson, Pwc som ordinarie revisor och Mattias
Bygghammar, Pwc som ersättande revisor för bolagen Tidaholms
energi, Tidaholms elnät och Tidaholms bostadsaktiebolag för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
§ 13
Övriga frågor
§ 14
Avslutning
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras digitalt av Linda Göransson, Lennart Axelsson och Per
Bergström
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ÅRSREDOVISNING 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Elnät AB får
härmed avge följande Årsredovisning
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020
Styrelsen och verkställande direktören För Tidaholms Elnät AB får härmed avge
följande Årsredovisning.
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Framtidsspaning

VD har ordet

Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och
möjligheter som kommer att utveckla våra
bolag och vår personal.

De fokusområden vi har arbetat med under
2020 är projektet ”Tidaholms bästa
arbetsplats” för vår personal, samt hållbarhet,
driftsäkerhet och att bibehålla våra
elnätspriser.

De större projekten som ligger i en nära
framtid är att digitalisera vårt elnät samt att
fortsätta vårt arbete med vädersäkring. Vi
kommer under året montera
elkvalitétsutrustning i elnätet. Vi kommer att
utöka övervakningsutrustningen för att
minimera driftstörningar och samtidigt ha en
bättre kontroll på kvalitén i elnätet.

Under året har hela vårt arbete kring strategi
och målarbetet förfinats och majoriteten av
våra mål är numera mätbara och väsentligt
tydligare.
Detta har gett oss en tydligare bild av hur och
åt vilket håll verksamheten ska utvecklas och
är grunden i vår handlingsplan och nya
styrkort för 2020 och 2021.

Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt
Vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden
och gör den hållbar och attraktiv”. Arbetet
med att utveckla infrastrukturen såväl
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation
och utveckla den befintliga verksamheten.

Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser
har vi lyckats med, priserna har varit
oförändrade under 2020.
Temperaturen under 2020 har varit ca 87% av
ett normalt år enligt SMHI, detta påverkar oss
givetvis en hel del. Det som är glädjande är att
elnätet ändå ger ett mycket bra resultat. Tack
vare ett mycket gott arbete som hela
koncernen är delaktiga i, mycket bra jobbat!

Tack!
Jag vill passa på att tacka alla medarbetare
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har
varit många utmaningar och möjligheter och
stora förändringar, men resultatet av vårt
arbete utvecklar våra verksamheter och driver
hela koncernen framåt, stort tack för allt gott
arbete!

Målet kring vår driftsäkerhet har under året
utsattas för stora utmaningar med flera
störningar på överliggande elnät. Vi har
samtidigt haft problem med olika nätdelar
under året. Vår målsättning var 99,7%
leveranssäkerhet, utfallet blev 98,2%, vi
kommer under kommande år intensifiera
arbetet kring detta för att nå våra mål och ha
en hög leveranssäkerhet.

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer
och samarbetspartners för förtroendet ni gett
oss under året. Min förhoppning är att vi i
även i fortsättningen skall ha ett bra
samarbete och fortsätta bidra till en bättre
miljö och ett hållbart Tidaholm.

Under året har vi anslutit två större
vindkraftsverk vid Orreholmen. Under
sommaren driftsatte vi vindkraftsverken och
de kommer att producera stora mängder
förnyelsebar energi i vårt elnät.
En stor optimism råder just nu inför framtiden
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela
bolaget.

Mattias Andersson, VD

2
Assently:
Assently:d77c2d9ae2185efeef3ac5e22a6e7724d05336f12e2b1160cf5dc45469bd8209e2f57579c5e143ac03ef9c0806d31637c408e84d6aa6ee636db8e75f1c556c7f
d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e

673

Tidaholms Elnät AB
Org nr 556004-3332

674

Årsredovisning

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Förvaltningsberättelse - Allmänt om
verksamheten

Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser
har vi lyckats med, elnätspriserna har varit
oförändrade under 2020.

Tidaholms Elnät har uppdraget av Tidaholms
kommun att driva eldistribution. År 2020 var
bolagets 20:e verksamhetsår.

Under året har vi haft en driftsäkerhet på
98,2%! Vi har haft 0,37 driftstörningar per
kund under året i elnätet. Orsaken till
driftstörningar har varit flera avbrott på
överliggande nät som drabbar samtliga våra
kunder, vi råder inte över denna typ av
driftstörningar. Vi har även haft driftstörningar
i vårt eget nät och merparten är
väderrelaterade.

Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till
100 % av Tidaholms Energi AB.
Vision - koncernen Tidaholms Energi
Tidaholms Energi AB utvecklar
Tidaholmsbygden och gör den hållbar och
attraktiv.
Affärsidé - koncernen Tidaholms energi
Genom skräddarsydda, prisvärda erbjudanden
för såväl infrastruktur, tjänster och lösningar
för el, fjärrvärme som för IT-kommunikation
och bostäder, bidrar vi till att göra det
attraktivt att leva, bo och verka i Tidaholms
kommun. Vi bygger vår framgång genom
närhet, omtanke och kvalitet.

Energiomsättningen blev totalt 120 GWh och
förlustenergin uppgick till 5,5 GWh. Inom vårt
nätområde producerades 68 GWh
lokalproducerad el.
Under året har vi anslutit 33 st nya
elnätskunder. Vi har även anslutit 12 st nya
microproduktionsanläggningar, 1 större
solcellspark och två vindkraftsverk. Vi har ökat
på den lokala och förnyelsebara produktionen
i vårt nätområde med ca 10.000.000 kWh per
år.
Priset för elleveranser i Tidaholm var
oförändrat under 2020. Detta medförde
placeringen 30 av 290 i Nils Holgersson
undersökningen för 2020. Vår plats från
föregående år var 45. Vi är nära vårt mål mot
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre.

Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning

Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %

2020

2019

2018

2017

41 398
20

42 434
28

41 231
20

39 789
24

34

31

31

24

Under året har vi investerat 12 MSEK. Anslutit
vindkraft i området samt fortsatt arbetet med
nya Rosenbergsområdets elnät. I övrigt består
investeringarnas främst av att vi har ersatt
luftledningar med jordkabel. Arbetet med att
förbättra vår driftsäkerhet pågår kontinuerligt.

Personal
Tidaholms Elnät har ingen anställd personal,
186 881 189 032 153 141 171 050 tjänster köps av Tidaholms Energi AB.

Definitioner: se not

Miljöpåverkan
Tidaholms Elnät AB bedriver ingen verksamhet
som kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen.
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Viktiga förhållanden
Vårt förhållande med vår ägare Tidaholms
kommun är ett ytterst viktigt förhållande som
förbättras kontinuerligt med en ökad dialog
och samsyn gällande utvecklingen av såväl
bolaget som Tidaholms kommun i stort.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Vi har flera investeringsprojekt som kommer
att löpa under 2021. Vi prioriterar
digitalisering av elnätet samt vädersäkring av
luftledningsnätet.

Arbetet i föreningen Vår Energi är ytterligare
ett viktigt förhållande där samverkan sker i
många frågor såsom elmätarprojektet,
arbetsmiljöarbetet, materialupphandling och
inte minst erfarenhetsutbytet bland vår
personal.

Under 2021 kommer vi fortsätta arbete med
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara
färdigställt till 2024. Arbetet påbörjades under
2019 och fortlöpa till 2024. Arbetet kommer
att kräva en stor insats såväl med personal
som med inköp av elmätare.

Förväntad framtida utveckling
I vårt nätområde sker en större utbyggnad av
vindkraft främst i trakten runt Velinga.
Projektet Velinga kommer att färdigställas
under 2021, det är en stor investering för vår
del.
Vi ser ljust på framtiden med många
spännande utmaningar som ligger framför oss.
Vår vision kommer även i fortsättning ”att
vara en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden
mer attraktiv”. Arbetet med att utveckla vår
infrastruktur fortskrider.

Vårt ändamål och befogenhet under
året
Vi har under året uppfyllt de fastställda
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt
bolagsordningen.
Verksamheten har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna som har angetts i
bolagsordningen.
Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen
som för VD som för övrig personal. Under året
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra
sätt.
Vårt ekonomimål i ägardirektivet är 15%
soliditet och resultatet för 2020 är 34% för
bolaget.
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och
vårt mål ät att överträffa våra ägardirektiv.
4
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Eget kapital
2019-12-31
Aktiekapital
Nyemission
under reg

Bundet eget kapital
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital

Reservfond
Övr bundna
fonder

Överkursfond

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

Justerad IB

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

–

–

1 431

6 451

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Årets resultat

Vid årets utgång

5 000

2020-12-31
Aktiekapital,
Nyemission
under reg

–

20

–

Reservfond
Övr bundna
fonder

Överkursfond

Bundet eget kapital
Uppskrivningsfond

–

Fritt eget kapital

Ingående balans

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

Justerad IB

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

–

–

1 431

6 451

Årets resultat

Vid årets utgång

5 000

–

20

–

–

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

Summa

1 431
1 431

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

2020

2019

2

41 398
6 273
47 671

42 434
324
42 758

-13 650
-20 347

-9 022
-16 823

-5 552
8 122

-5 195
11 718

–
-435
7 687

–
-500
11 218

-7 687
–

-11 218
–

Skatt på årets resultat

–

–

Årets resultat

0

0

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt

6
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

166 253
–

131 755
–

3 612
169 865

32 146
163 901

169 865

163 901

1 087
1 087

663
663

15 529
350
50
15 929

24 070
350
48
24 468

–
–

–
–

17 016

25 131

186 881

189 032

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

6
7
8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till Tidaholms kommun
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 000
20
5 020

5 000
20
5 020

1 431
0
1 431
6 451

1 431
0
1 431
6 451

70 865
70 865

63 177
63 177

40 200
40 200

41 800
41 800

3 997
10 749
–
11 377
43 242
69 365

3 200
23 950
–
11 067
39 387
77 604

186 881

189 032
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Från och med 1 januari 2018 redovisar Tidaholms Elnät AB i egenskap av nätinnehavare energiskatt
på överförd el.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, bolagets anläggningar, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
40 år
15 år
10 år
5 år

Eldistributionsanläggningar
Eldistributionsanläggningar, elektronik
Kundkommunikation/Elmätare
Inventarier, verktyg och installationer

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
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Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Redovisning av anslutningsavgifter
Intäkter gällande anslutningsavgifter för nybyggnation av vindkraftsparker i Anneberg, Velinga och
Orreholmen har periodiseras. Detta får påverkan i bokslutet då intäkten kommer att fördelas över 20 år
vilket motsvarar förväntad livslängd på vindkraftsverken.
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Not 2

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren
Intäkter elnät, högspänning
Intäkter elnät, lågspänning
Intäkter elnät, effekt
Myndighetsavgifter m.m.
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

Not 3

Övriga rörelseintäkter

Försäljning av skrot och övriga rörelseintäkter

Not 4

2020

2019

6 847
28 991
5 173
387
41 398

6 796
28 753
5 209
1 676
42 434

41 398
41 398

42 434
42 434

2020

2019

6 273
6 273

324
324

Personal

Medelantalet anställda

2020
–
–

Totalt

2019
–
–

Företaget saknar anställda.

Not 5

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga

2020
-429
-6
-435
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Not 6

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Omklassificeringar
Vid årets slut

185 257
40 050
225 307

171 726
13 531
185 257

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut

-53 502
-5 552
-59 054

-48 308
-5 194
-53 502

Redovisat värde vid årets slut

166 253

131 755

Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar består framförallt av distributionsanläggningar för
överföring av elektrisk ström.

Not 7

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 8

2020-12-31

2019-12-31

46
46

46
46

-46
-46

-46
-46

–

–

2020-12-31

2019-12-31

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

32 146
-40 050
11 516
3 612

22 443
-13 531
23 234
32 146
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Not 9

Långfristiga skulder

2020-12-31

Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Summa
Not 10

2019-12-31

8 000
32 200
40 200

8 000
33 800
41 800

Inga

Inga

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Eventualförpliktelser
Inga

Not 11
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi har flera investeringsprojekt som kommer att löpa under 2020. Vi prioriterar digitalisering av elnätet
samt vädersäkring av luftledningsnätet.
Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med att byta samtliga elmätare. Detta skall vara färdigställt år
2024. Projektet kommer att kräva en stor insats av personalen samt medföra en stor investeringskostnad.
Not 12
Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm.
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget ingår i.
Samtliga bolag inom koncernen ägs till 100% av Tidaholms kommun.
Not 13

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Soliditet:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Not 14
Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706 kr, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

1 431
1 431
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Årsredovisningen signeras digitalt av nedanstående parter:
Ingela Backman

Ordförande

Lennart Axelsson

Vice ordförande

Michael Brisman

Ledamot

Maria Fredriksson

Ledamot

Mattias Andersson

Verkställande direktör

Per Bergström

Ledamot

Mikael Snäll

Ledamot

Katarina Wallgren

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats samma dag
som datum för digital signering
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Björn Andersson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Tidaholms Elnät AB, org.nr 556004-3332

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tidaholms Elnät AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Tidaholms Elnät ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Tidaholms Elnät AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Tidaholms Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 2. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
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revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Tidaholms Elnät AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tidaholms Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Skövde den 31 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Björn Andersson
Auktoriserad revisor
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Stallängens bostads AB
559189-5353

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ordinarie bolagsstämma 2021 SBAB

2021-04-26

(7)

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Tidaholms Energi, Tidaholm, klockan 13.00-14.00

Beslutande:

Lennart Axelsson, ägarombud & vice ordförande

Övriga deltagande:

Ingela Backman, styrelseordförande
Per Bergström, ledamot
Mikael Snäll, ledamot
Maria Fredriksson, ledamot
Michael Brisman, ledamot
Katarina Wallgren, ledamot
Jan-Olof Sandberg, lekmannarevisor
Tord Viktorsson, lekmannarevisor
Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
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§1
Årsstämman öppnas
Styrelsens ordförande Ingela Backman öppnar stämman.
§2
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
Stämman beslutar att utse Ingela Backman till ordförande och Linda
Göransson till sekreterare vid årsstämman.
§3
Godkännande av dagordning
Stämman beslutar att godkänna utsänd dagordning.
§4
Uppräknande och godkännande av röstlängd
Tidaholms Bostads AB är ägare till samtliga aktier och röster i bolaget, 100
st. Aktierna representeras genom särskilt utsett ombud, Lennart Axelsson.
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§5
Val av två justerare
Stämman beslutar utse Per Bergström och Lennart Axelsson att
justera dagens stämmoprotokoll.
§6
Prövning av om årsstämman blivit behörigen utlyst
Kallelse har delgivits ägare 2021-04-09.
Bolagsordningen säger att kallelse skall skickas tidigast fyra och
senast två veckor innan stämman.
Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad enligt
bolagsordningen.
§7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport
VD Mattias Andersson framlägger årsredovisningen
VD Mattias Andersson föredrar revisionsberättelsen daterad 2021-0419
Lekmannarevisor framlägger granskningsrapport daterad 2021-02-26
§8
Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag att till förfogande stående resultatmedel:
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Balanserat resultat:
Årets resultat:
Summa:

3
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-42 tkr
98 tkr
56 tkr

Disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

56 tkr

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för 2020.
§9
Fastställelse av arvode till styrelse och revisorerna samt
lekmannarevisorer och suppleanter
Utgår på grund av fusion med TBAB
§ 10
Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse
Utgår på grund av fusion med TBAB
§ 11
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande och vice
ordförande till styrelsen
Utgår på grund av fusion med TBAB
§ 12
Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer
och suppleant
Utgår på grund av fusion med TBAB
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Anmälan om auktoriserad revisor och revisorssuppleant
Utgår på grund av fusion med TBAB
§ 14
Övriga frågor
§ 15
Avslutning
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras digitalt av Linda Göransson, Per Bergström och Lennart
Axelsson
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Styrelsen och verkställande direktören för

Stallängens Bostads AB
Org nr 559189-5353

får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020

Innehåll:
Förvaltningsberättelse

sida
2-3

Rapport över förändringar i
eget kapital

4

Resultaträkning

5

Balansräkning

6-7

Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Underskrifter

8-13
14
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stallängens Bostads AB har byggt ett LSS boende som ska hyras ut till Tidaholms kommun.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Tidaholms Bostads AB som i sin tur ägs till 100% av Tidaholms Energi AB.

Vision för koncernen Tidaholms Energi

TEAB utvecklar Tidaholmsbyggden och gör den hållbar och attraktiv.
Affärsidé för koncernen Tidaholms Energi
Genom miljömedvetna och skräddarsydda erbjudanden, av såväl infrastruktur, tjänster och lösningar för el, fjärrvärme,
IT-kommunikation och bostäder gör vi det attraktivt att leva, bo och verka i Tidaholms kommun.

Vi bygger vår framgång genom Närhet, Omtanke och Kvalité.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %

2020
600
15
9 301
1

2019
–
–
5 392
–

Definitioner: se not
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har bolaget färdigställt LSS boendet och påbörjat uthyrningen av fastigheten till Tidaholms
Kommun. Bolaget blev i oktober köpt av Tidaholms Bostads AB och ingår nu i Tidaholms Energi koncernen.
Verksamhetsområde fastighet
Under 2020 har hyresgästerna flyttat in och allt löpt på som planerat.
Vårt ändamål och befogenhet under året
Vi har under året arbetat utefter fastställd bolagsordning.
Med såväl affärsmässiga principer som med lokaliseringsprincipen på ett tillfredställande sätt.
Förväntad framtida utveckling
I skrivande stund har bolaget fusionerats in i Tidaholms Bostads AB och därmed upphört. Verksamheten
kommer finnas kvar och bedrivas i Tidaholms Bostads AB istället.
VD har ordet
Jag vill passa på att tacka alla medarbetare och styrelsen för ett väl genomfört år. Jag vill också tacka våra
kunder, leverantörer och samarbetspartners för förtroendet ni gett oss under året. Min förhoppning är att vi i
även i fortsättningen skall ha ett bra samarbete och fortsätta bidra till en bättre miljö och ett hållbart
Tidaholm.

Mattias Andersson, VD
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Eget kapital
2019-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Ingående balans

50

–

Justerad IB

50

–

Fritt eget kapital

Reservfond

Överkursfond

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

–

–

–

–

–

50

2020-12-31

–

–

–

Bundet eget kapital

50

-42

-42

-42

8

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

-42

8

–

Fritt eget kapital

Aktiekapital,
Nyemission
under reg

Uppskrivningsfond

Ingående balans

50

–

–

–

Justerad IB

Reservfond
ÖverÖvr bundna kursfond
fonder

50

–

–

–

–

Årets resultat
Summa
Vid årets utgång

50
–

Årets resultat
Vid årets utgång

Summa eget
kapital

-42

8

98

98

–

–

–

–

–

–

–

50

–

–

–

–

56

106

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 56 477 kr, enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

56
56

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
4

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

11

Årets resultat

2020

2019

600
6
606

–
–
–

-90
-39
–
-177
300

–
-4
–
–
-4

–
-187
113

–
-38
-42

113

-42

-15

–

98

-42
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Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

5

9 140

–

7

–
9 140

4 627
4 627

9 140

4 627

–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

161
161

765
765

161

765

9 301

5 392

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordringar på Tidaholms kommun
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

50
50

50
50

-42
98
56
106

-42
-42
8

9 150
9 150

4 591
4 591

11
19
15
45

793
–
–
793

9 301

5 392

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Övriga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i
mindre företag (K2).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som utgör byggnad, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
5-10 år

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
Specialfastighet
LSS boende
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Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Bolaget har inga finansiella instrument.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Not 2

Personal

Medelantalet anställda

Totalt

Not 3

2019

–
–

–
–

2020

2019

–
–

–
–

2020

2019

-187
-187

-38
-38

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, övriga

Not 4

2020

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, övriga
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Not 5

Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

–
9 317
9 317

–
–
–

–
-177
-177

–
–
–

9 140

–

2020-12-31

2019-12-31

454
454

–
–
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Not 6

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 7

2020-12-31

2019-12-31

4 627
-8 863
4 236
–

–
–
4 627
4 627

2020-12-31

2019-12-31

–

4 491

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
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Not 8
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget Fusionerades med moderbolaget i februari 2021

Not 9

Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Bostads AB, org nr 556041-4582, som i sin tur är ett helägt
dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm.
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den koncernen som bolaget ingår i.

Tidaholms Energi AB ägs till 100% av Tidaholms kommun.
Not 10

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Soliditet:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Not 11
Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 56 477 kr, enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

56
56
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Tidaholm den 15 april 2021

Ingela Backman

Lennart Axelsson
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Mattias Andersson

Maria Fredriksson

Verkställande direktör

Ledamot

Per Bergström

Mikael Snäll
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Ledamot

Michael Brisman

Katarina Wallgren

Ledamot

Ledamot
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