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Kommunstyrelsen 

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

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
 
 
Dag och tid: 2021-05-05 kl. 09:00 
Plats: Sessionssalen/digitalt 
Justerare: Ambjörn Lennartsson (M) eller Mikael Hallin (C) 
 
Mötesobservatörer utses vid mötet. 
 
Gruppmöten sker digitalt kl 07:30 med inloggning från kl 07:15. 
 
Kallade 
Ledamöter 
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S), 
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn 
(M), Lennart Nilsson (SD). 
 
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).  
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Information om arbetsmarknadsfrågor 2021/3 

2 Information om arbetet i Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ 

 

3 Beslut efter förfrågan om förvärv av Innerstaden 2:16 
och del av Innerstaden 2:1 

2020/328 

4 Beslut om förfrågan om köp av mark Ingemarstorp eller 
Tiarp 

2020/326 

5 Beslut om reviderat färdtjänstreglemente 2020/259 

6 Information om arbetet i Leader 2020/378 

7 Beslut Årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020 

2021/128 

8 Information om näringslivsfrågor 2021/2 
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9 Beslut om revidering av kommunens grafiska profil 2019/259 

10 Beslut om antagande av ny E-strategi 2021/39 

11 Beslut om uppföljning av synpunkter och felanmälan 2020/299 

12 Beslut om återrapportering inkomna klagomål på 
Brukets Allservice 

2019/300 

13 Beslut om revidering av information- och 
dokumenthanteringsplan 

2019/278 

14 Beslut om utbetalning av partistöd 2021 2021/37 

15 Information om ekonomiskt nuläge 2021/9 

16 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende mars månad år 2021 

2021/64 

17 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende mars månad år 2021 

2021/63 

18 Beslut om årsredovisning Skaraborgs 
Kommunalförbund 2020 

2021/147 

19 Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 2020 

2021/152 

20 Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 2021/154 

21 Beslut om besvarande av tidaholmsförslag - 
Kulturskolan - en resurs för Tidaholm 

2020/127 

22 Beslut om besvarande av motion - minska digitalt 
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag 

2020/224 

23 Beslut om besvarande av motion - att fullmäktige 
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans 

2020/47 

24 Anmälan av delegationsbeslut 2021/4 

25 Rapporter och inkomna skrivelser 2020/401 

26 Information från kommunalrådet, kommundirektören 
och övriga ledamöter 

2021/1 

27 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 2021/6 

28 Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund 2021/7 
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29 Rapport från de kommunala bolagen 2021/8 

30 Återkoppling arbetsmiljön 2021/90 

31 Rapport från mötesobservatörerna 2021/148 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 40 Information om arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att informationen ska ges även i 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Thina Lindberg informerar om läget för Extratjänster och aktuell 
arbetsmarknadspolitik. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen ska ges 
även i kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/328 

§ 48 Beslut efter förfrågan om förvärv av Innerstaden 2:16 och del 
av Innerstaden 2:1 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
o inte sälja stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen 

förfrågan 
o överlämna frågan om direktanvisning till 

samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sig. Larsson Byggnads AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva 
stationshuset och magasinet på Västra Drottningvägen (godsmagasinet) i 
Tidaholm. I förfrågan anges att syftet med förvärvet är att skapa en 
visualiseringsframtidsplan, från f.d. Preems tomt till stationshuset, i samarbete 
med Tidaholms kommun, för ett långsiktigt arbete med centrum och dess 
byggnader.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-02-25 (§ 22/2021) yttrat sig i 
ärendet och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att inte sälja stationshuset 
och godsmagasinet enligt inkommen förfrågan. Samhällsbyggnadsnämnden 
har istället beslutat föreslå kommunstyrelsen att initiera en direktanvisning 
med Sig. Larsson Byggnads AB på Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 
2:1 enligt upprättad karta.    
Samhällsbyggnadsnämnden uppger bl.a. följande i beslutet (§ 22/2021). 
Nämnden ser ett behov av att samverka en försäljning med utvecklingen av 
stadskärnan, bostadsutveckling och resecentrum. Av den anledningen föreslår 
nämnden, i samförstånd med intressenten, att en markanvisningsprocess 
initieras med intressenten istället för en traditionell fastighetsförsäljning. 
 
Vidare uppger samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med riktlinjen för 
markanvisning och exploateringsavtal kan en direktanvisning genomföras om 
det föreligger ”uppenbara fördelar att samordna en specifik utbyggnad”. Det 
framgår även att ”Direktanvisning kan undantagsvis också vara aktuellt när 
kommunen har mycket projektspecifika krav för ett markområde, eller vill 
tillgodose ett särskilt etableringsönskemål såsom ett innovativt bostadsprojekt 
eller en specifik företagsetablering.” 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att båda ovan kriterier är uppfyllda. Sig. 
Larsson Byggnads AB:s ägande av omkringliggande fastigheter i tre 
väderstreck gör att en utveckling kring Godsmagasinet och Stationshuset 
”uppenbart fördelaktigt” kan ske i samverkan med just intressenten. Vidare är 
framförallt Tidaholms kommuns fortsatta krav kopplat till funktionen 
”resecentrum” förhållanden som kan ses som ”mycket projektspecifika”.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
bedömning angående att direktanvisning är ett lämpligt förfarande i det här 
fallet.  
 
Av riktlinjen för markanvisning och exploateringsavtal framgår dock att 
kommunstyrelsen har befogenhet att besluta att en markanvisning ska ske för 
ett bestämt markområde som ej redan är detaljplanelagt samt att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att en markanvisning ska ske och om 
lämplig markanvisning i det fall markområdet redan har en lagakraftvunnen 
detaljplan. Det aktuella området har enligt uppgift från 
samhällsbyggnadsförvaltningen en lagakraftvunnen detaljplan. Det är därför 
samhällsbyggnadsnämnden som ska besluta om direktanvisningen och 
tilldelningen.  
 
Kommunstyrelsen ska dock besluta i frågan om förvärv av området, vilket var 
den ursprungliga förfrågan. Med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
rekommendation om att istället genomföra en direktanvisning anser 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör besluta att inte sälja 
stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen förfrågan. Vidare bör 
frågan om direktanvisning lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden för 
hantering.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
o inte sälja stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen 

förfrågan 
o överlämna frågan om direktanvisning till 

samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förfrågan kring förvärv av stationshus och 

godsmagasinet”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 220/2021 ”Beslut om yttrande 

angående förfrågan kring förvärv av Stationshuset och 
Godsmagasinet”, 2021-02-25. 

 Karta över markanvisningsområde, 2021-02-04. 
 Komplettering till förfrågan om förvärv av stationshus och 

godsmagasinet, 2020-12-22. 
 Förfrågan om förvärv av stationshus och godsmagasinet, 2020-09-22.  
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 

 

6



 1/2

 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-07 
 
Ärendenummer 
2020/328 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om förfrågan kring förvärv av stationshus 
och godsmagasinet 
 
Ärendet 
Sig. Larsson Byggnads AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva 
stationshuset och magasinet på Västra Drottningvägen (godsmagasinet) i 
Tidaholm. I förfrågan anges att syftet med förvärvet är att skapa en 
visualiseringsframtidsplan, från f.d. Preems tomt till stationshuset, i samarbete 
med Tidaholms kommun, för ett långsiktigt arbete med centrum och dess 
byggnader.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-02-25 (§ 22/2021) yttrat sig i 
ärendet och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att inte sälja stationshuset 
och godsmagasinet enligt inkommen förfrågan. Samhällsbyggnadsnämnden 
har istället beslutat föreslå kommunstyrelsen att initiera en direktanvisning 
med Sig. Larsson Byggnads AB på Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 
2:1 enligt upprättad karta.    
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §220/2021 ”Beslut om yttrande 

angående förfrågan kring förvärv av Stationshuset och 
Godsmagasinet”, 2021-02-25. 

 Karta över markanvisningsområde, 2021-02-04. 
 Komplettering till förfrågan om förvärv av stationshus och 

godsmagasinet, 2020-12-22. 
 Förfrågan om förvärv av stationshus och godsmagasinet, 2020-09-22.  
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 

 
Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden uppger bl.a. följande i beslutet (§ 22/2021). 
Nämnden ser ett behov av att samverka en försäljning med utvecklingen av 
stadskärnan, bostadsutveckling och resecentrum. Av den anledningen föreslår 
nämnden, i samförstånd med intressenten, att en markanvisningsprocess 
initieras med intressenten istället för en traditionell fastighetsförsäljning. 
 
Vidare uppger samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med riktlinjen för 
markanvisning och exploateringsavtal kan en direktanvisning genomföras om 
det föreligger ”uppenbara fördelar att samordna en specifik utbyggnad”. Det 
framgår även att ”Direktanvisning kan undantagsvis också vara aktuellt när 
kommunen har mycket projektspecifika krav för ett markområde, eller vill 
tillgodose ett särskilt etableringsönskemål såsom ett innovativt bostadsprojekt 
eller en specifik företagsetablering.” 
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Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att båda ovan kriterier är uppfyllda. Sig. 
Larsson Byggnads AB:s ägande av omkringliggande fastigheter i tre 
väderstreck gör att en utveckling kring Godsmagasinet och Stationshuset 
”uppenbart fördelaktigt” kan ske i samverkan med just intressenten. Vidare är 
framförallt Tidaholms kommuns fortsatta krav kopplat till funktionen 
”resecentrum” förhållanden som kan ses som ”mycket projektspecifika”.  
 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
bedömning angående att direktanvisning är ett lämpligt förfarande i det här 
fallet.  
 
Av riktlinjen för markanvisning och exploateringsavtal framgår dock att 
kommunstyrelsen har befogenhet att besluta att en markanvisning ska ske för 
ett bestämt markområde som ej redan är detaljplanelagt samt att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att en markanvisning ska ske och om 
lämplig markanvisning i det fall markområdet redan har en lagakraftvunnen 
detaljplan. Det aktuella området har enligt uppgift från 
samhällsbyggnadsförvaltningen en lagakraftvunnen detaljplan. Det är därför 
samhällsbyggnadsnämnden som ska besluta om direktanvisningen och 
tilldelningen.  
 
Kommunstyrelsen ska dock besluta i frågan om förvärv av området, vilket var 
den ursprungliga förfrågan. Med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
rekommendation om att istället genomföra en direktanvisning anser 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör besluta att inte sälja 
stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen förfrågan. Vidare bör 
frågan om direktanvisning lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden för 
hantering.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o inte sälja stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen 

förfrågan 
o överlämna frågan om direktanvisning till 

samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sig. Larsson Byggnads AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/665 

§ 22 Beslut om yttrande angående förfrågan kring förvärv av 
Stationshuset och Godsmagasinet 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
o ej sälja Stationshuset och Godsmagasinet enligt inkommen 

förfrågan, 
o initiera en direktanvisning med Sig. Larsson Byggnads AB på 

Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 2:1 enligt upprättad 
karta. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sig. Larsson Byggnads AB (559150-6097) har inkommit med en förfrågan om 
förvärv av Stationshuset och Godsmagasinet på Västra Drottningvägen i 
Tidaholm.  
 
Förfrågan har efter en initial kontakt från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kompletterats av intressenten. 
 
Nämnden ser ett behov av att samverka en försäljning med utvecklingen av 
stadskärnan, bostadsutveckling och resecentrum. Av den anledningen föreslår 
nämnden, i samförstånd med intressenten, att en markanvisningsprocess 
initieras med intressenten istället för en traditionell fastighetsförsäljning. 
 
I enlighet med riktlinjen för markanvisning och exploateringsavtal kan en 
direktanvisning genomföras om det föreligger ”uppenbara fördelar att 
samordna en specifik utbyggnad”. Det framgår även att ”Direktanvisning kan 
undantagsvis också vara aktuellt när kommunen har mycket projektspecifika 
krav för ett markområde, eller vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål 
såsom ett innovativt bostadsprojekt eller en specifik företagsetablering.” 
 
Nämnden bedömer att båda ovan kriterier är uppfyllda. Sig. Larsson 
Byggnads ABs ägande av omkringliggande fastigheter i tre väderstreck gör att 
en utveckling kring Godsmagasinet och Stationshuset ”uppenbart fördelaktigt” 
kan ske i samverkan med just intressenten. Vidare är framförallt Tidaholms 
kommuns fortsatta krav kopplat till funktionen ”resecentrum” förhållanden som 
kan ses som ”mycket projektspecifika”.  
 
Huruvida markanvisningen resulterar i en faktisk marköverlåtelse utvärderas 
kontinuerligt under markanvisningsprocessen, och lyfts i såna fall som ett 
framtida beslut om marköverlåtelse i kommunstyrelsen alternativt 
kommunfullmäktige, i enlighet med riktlinjen för markanvisning. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

o ej sälja Stationshuset och Godsmagasinet enligt inkommen 
förfrågan, 

o initiera en direktanvisning med Sig. Larsson Byggnads AB på 
Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 2:1 enligt upprättad 
karta. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 10/2021 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan kring förvärv av Stationshuset och 
Godsmagasinet”, 2021-02-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om förfrågan från Sig. Larsson Byggnads 
AB kring förvärv”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-02-02. 

 Karta över markanvisningsområde, 2021-02-04. 
 Komplettering till förfrågan om förvärv av stationshus och 

godsmagasinet, 2020-12-22. 
 Förfrågan om förvärv av stationshus och godsmagasinet, 2020-09-22.  
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Inledning  
Sedan den 1 januari 2015 ska kommuner som i sin verksamhet tillämpar  
markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Detta enligt lag (SFS 
2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.  
 
Enligt plan- och bygglag (2010:900) 6 kap. 39 § ska kommuner som avser att 
tillämpa exploateringsavtal anta riktlinjer även för denna avtalsform.  
 
Då markanvisningar och exploateringsavtal har många likheter har Tidaholms 
kommun valt att anta en gemensam riktlinje vilken specificerar utgångspunkter 
och mål för båda förfarandena.  
 
Vad är en markanvisning? 
I 1 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras begreppet 
markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en byggher-
re vilken ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid, och under giv-
na villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett be-
stämt kommunägt markområde för bebyggande.  
 
Vad är ett exploateringsavtal? 
I 1 kap. 4 § plan- och bygglagen definieras exploateringsavtal som ett avtal 
mellan en kommun och en byggherre, eller en fastighetsägare, vilket reglerar 
genomförandet av en detaljplan samt hänförlig medfinansieringsersättning, i 
de fall där detaljplanen avser mark som inte ägs av kommunen.  
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Markanvisning 
Handläggningsrutiner och grundläggande villkor 
Kommunens handläggning och ansvarsfördelning 

När kommunen tilldelar en byggherre markanvisning tecknas ett avtal i form av 
ett markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet fastställs de förutsättningar 
och villkor som ska gälla för den specifika markanvisningen. 
 
Markanvisningsavtalet ersätts med ett marköverlåtelseavtal under den tids- 
period som markanvisningen löper, vilket utgör en överlåtelse av marken  
villkorat enligt det som bestämts mellan kommunen och byggherren under  
markanvisningsprocessen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar arbetet med markanvisning-
ar och övriga genomförandefrågor i detaljplaneprocessen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden om 
att en markanvisning ska ske för ett bestämt markområde som ej redan är de-
taljplanelagt, och vilken markanvisningsmetod som ska tillämpas i den specifi-
ka markanvisningen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att en markanvisning ska ske och 
om lämplig markanvisningsmetod i de fall markområdet redan har en  
lagakraftvunnen detaljplan. 
 
I båda fall beslutar samhällsbyggnadsnämnden om tilldelning av markanvis-
ning till en byggherre. Beslut om marköverlåtelse fattas av kommunstyrelsen 
alternativt kommunfullmäktige beroende av det uppskattade värdet av mark-
området. 
 
All aktuell information om markanvisningar läggs upp på kommunens hemsi-
da. På hemsidan finns också information om vilka intressenter som blivit tillde-
lade markanvisningar. Denna information skickas också ut till de som deltagit i 
den aktuella markanvisningen. 
 
Tider  

Planlagd mark 
Markanvisning för redan planlagd mark gäller som huvudregel i maximalt 12 
månader. Förlängning kan medges under förutsättning att förseningen inte be-
ror på byggherren och att byggherren aktivt drivit projektet. 
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Detaljplan ska upprättas eller ändras 
Inom ramen för markanvisningen kan även planläggning av marken för ända-
målet ingå. Markanvisningen gäller i dessa fall maximalt i 24 månader. För-
längning kan medges under förutsättning att förseningen inte beror på bygg-
herren och att byggherren aktivt drivit projektet. 
 
Planläggning 

Om markanvisningen inbegriper en planläggning, och detaljplanen inte vinner 
laga kraft, har byggherren ingen rätt till ekonomisk ersättning eller ny markan-
visning.  
 
I normalfallet ingår kostnaden för planläggning i bygglovsavgiften. Om bygg-
herren avser att bekosta planläggningen separat tecknas ett planavtal i  
anslutning till markanvisningsavtalet. 
 
Projektering och utbyggnad 

Projekterings- och utbyggnadskostnader för allmän platsmark och vatten och 
avlopp belastar som huvudregel kommunen, där byggherren står för samtliga 
kostnader hänförliga till projekterings- och utbyggnadskostnader för kvarters-
mark. Denna fördelning kan komma att regleras annorlunda i en specifik mar-
kanvisning, utifrån förutsättningarna för markområdet i fråga. 
 
Markanvisningsavgift 

Avgiften bestäms i varje enskilt fall och avräknas från köpeskillingen vid 
marköverlåtelseavtalets fullbordan. I de fall marköverlåtelsen inte fullbordas  
behåller kommunen avgiften. 
 
Principer för markprissättning 

Vid marköverlåtelse ska prissättningen vara marknadsmässig, och endast av-
se värdet på markområdet. I köpeskillingen ingår till exempel inte  
anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller anslutningsavgift för el eller 
fjärrvärme. 
 
Upplåtelse av mark 

Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta marken ge-
nom marköverlåtelse. Markupplåtelse i form av tomträttsupplåtelse eller arren-
de ska därför som utgångspunkt inte tillämpas vid markanvisning. 
 
I de undantagsfall där markupplåtelse bedöms vara mer lämpligt än mark-
överlåtelse ska alltid arrende tillämpas som upplåtelseform, i enlighet med 
kap. 8 och 9, 10 eller 11 i jordabalken (1970:994). Avtal om arrende ska ingås 
under markanvisningstiden för att vara gällande. Vid upprättande av arrende i 

16



   
  
  
 
 

6/9 
 
 

  

en markanvisning sker alltid prissättning av arrendeavgiften i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagna prissättningar för arrenden. 
 
Återtagande av markanvisning 

Tills dess att ett juridiskt bindande marköverlåtelseavtal har ingåtts har kom-
munen rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att byggherren inte 
avser eller har möjlighet att fullfölja projektet inom ramarna för mark-anvisning-
en, eller om parterna inte kommer överens om villkoren för mark-överlåtelse-
avtalet.  
 
Markanvisning som avbryts under dessa omständigheter ger inte byggherren 
rätt till ekonomisk ersättning eller ny markanvisning. Båda parter står var för 
sig för egna nedlagda kostnader relaterade till den avbrutna markanvisningen. 
 
Övriga grundläggande villkor 

Kommunen kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om inte en  
lagakraftvunnen detaljplan för markområdet redan finns när markanvisningen 
påbörjas.  
 
Metoder för markanvisning 
Tidaholms kommun använder sig av två olika metoder för att tilldela markan-
visning till intresserade byggherrar. De olika metoderna är jämförelseförfaran-
de och direktanvisning. Valet av metod styrs av förutsättningarna för det aktu-
ella område som ska anvisas. 
 
Jämförelseförfarande 

För utbyggnadsprojekt där flera aktörer kan förväntas vara intresserade ge-
nomförs tilldelningen av markanvisning efter öppen intresseförfrågan. Vid jäm-
förelseförfarande framgår de förutsättningar och krav som gäller för det aktuel-
la markområdet i det förfrågningsunderlag som tas fram av kommunen. För-
frågningsunderlaget annonseras i för ändamålet lämpliga medier och på kom-
munens hemsida.  
 
Direktanvisning 

Direktanvisning ska som huvudregel endast användas när det, utifrån sam-
hällsbyggnadsförvaltningens rekommendation, på förhand är uppenbart att det 
endast finns en byggherre som är aktuell, eller när det finns uppenbara förde-
lar att samordna en specifik utbyggnad.  
 
Direktanvisning kan undantagsvis också vara aktuellt när kommunen har myc-
ket projektspecifika krav för ett markområde, eller vill tillgodose ett särskilt eta-
bleringsönskemål såsom ett innovativt bostadsprojekt eller en specifik före-
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tagsetablering. Vid direktanvisning inom redan detaljplanelagt område kan till-
delningsbeslut fattas samtidigt som beslut om att en markanvisning ska ske. 
 
Tilldelning  
Tilldelning beslutas av samhällsbyggnadsnämnden utifrån en utredning som 
genomförs och presenteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. En tilldelad 
markanvisning får inte överlåtas utan samhällsbyggnadsnämndens skriftliga 
godkännande. 
 
Bedömningsgrunder  

Som utgångspunkt ska nedanstående kriterier utgöra bedömningsgrunderna 
vid beslut om tilldelning av markanvisning, både vid ett jämförelseförfarande 
och vid direktanvisning. Grunderna kan specificeras och kompletteras beroen-
de på projekt och område. 
 

 Markpris: Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Ett fast 
markpris framtaget genom en oberoende värdering kan anges innan 
markanvisningsprocessen påbörjas, i annat fall . 

 Mångfald i bebyggelsen: Tidaholms kommun har en grundläggande 
strävan att främja mångfald i bebyggelsen. Det innebär att det ska  
finnas en variation när det gäller exempelvis upplåtelseformer, boende-
kostnader, hustyper och lägenhetsstorlekar inom kommunen som hel-
het såväl som inom olika stadsdelar och områden. 

 Miljö: Tidaholms kommun har höga ambitioner beträffande miljö och 
hållbarhet. Kommunen vill samarbeta med de byggherrar som aktivt 
driver dessa frågor framåt i ord och handling. Målsättningen är att ska-
pa förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter på hållbart 
byggande utifrån de förutsättningar som gäller för respektive område. 

 Konkurrens och mångfald på marknaden: Vid val av byggherre ska 
kommunen verka för att främja goda konkurrensförhållanden. Fler före-
tag, både stora och små, ska ges möjlighet att etablera sig och kom-
munen ska sträva efter att få in fler intressenter inom samma område. 
På samma sätt strävar kommunen efter en mångfald bland arkitekter. 

 Gestaltning: Tidaholms kommun lägger vikt vid områdets och bosta-
dens utformning, både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempel-
vis ett projekts arkitektoniska utformning av betydelse och hur väl 
byggherren följer detaljplan och i förekommande fall valda delar av ge-
staltningsprogram ett kriterium vid markanvisning. 

 Organisation och genomförande: Kommunen är angelägen om en 
snabb bostadsproduktion. Det är därför viktigt att byggherren kan visa 
på en trovärdig organisation, ekonomisk stabilitet, och ekonomisk  
möjlighet till genomförande. 
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Markanvisningsavtal 
Efter tilldelning av markanvisning upprättas och ingås ett markanvisningsavtal. 
I markanvisningsavtalet regleras planerings- och utredningsfasen under  
markanvisningen, vilket avser att fastställa grundläggande förutsättningar för 
genomförandet av markanvisningen samt eventuell planläggning. Avtalet  
syftar till att specificera projektets innehåll, storlek och användning av allmän-
na anläggningar, såväl som arbets- och ansvarsfördelning under  
planerings- och utredningsfasen. I avtalet kan även anges mer detaljerade för-
utsättningar för genomförandet samt vad det slutliga marköverlåtelseavtalet 
ska reglera.  
 
Marköverlåtelseavtal 
Efter den avtalsreglerade planerings- och utredningsfasen upprättas och ingås 
ett marköverlåtelseavtal, vilket reglerar marköverlåtelser, fastighetsbildning, 
kostnads- och genomförandeansvar samt övriga genomförandefrågor. Om 
markanvisningen inbegriper planläggning tecknas marköverlåtelseavtalet före 
eller samtidigt med att detaljplanen antas, där avtalet som huvudregel villkoras 
av att detaljplanen vinner laga kraft. Ingåendet av avtalet ska ske av båda par-
ter inom den beslutade tiden för markanvisning för att vara gällande. 
 
Exploateringsavtal 
Handläggningsrutiner 
Kommunen ska som huvudregel alltid ingå exploateringsavtal för varje  
geografiskt område där detta krävs för att säkerställa genomförandet av en 
detaljplan. Exploateringsavtal ingås även när kommunen inte är huvudman för 
gator och allmänna platser, för att säkerställa att vägar och allmänna platser 
blir utbyggda i enlighet med detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar arbetet med exploaterings-
avtal och övriga genomförandefrågor i detaljplaneprocessen. Samhälls-bygg-
nadsnämnden får, om det föreligger skäl därtill i det enskilda fallet utifrån sam-
hällsbyggnadsförvaltningens rekommendation, frångå dessa riktlinjer för ex-
ploateringsavtal när det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt kunna  
genomföra en detaljplan. 
 
När ett detaljplanearbete påbörjas, avseende exploatering av privat ägd mark, 
ska avtalsförhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal inledas för att sä-
kerställa genomförandet av planen. Inför samråd om detaljplan ska det i plan-
beskrivningen framgå att ett eller flera exploateringsavtal avses att ingås, av-
talens huvudsakliga innehåll, samt konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana exploateringsavtal. 
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Beslut att ingå exploateringsavtal fattas av kommunfullmäktige, alternativt 
samhällsbyggnadsnämnden beroende av typen av planförfarande enligt plan- 
och bygglagen, som en del av beslut om antagande av ny detaljplan. Vid  
beslut ska avsedda exploateringsavtal, signerade av motparterna, presenteras 
för beslutande organ, för signering av behörig tecknare i samband med  
sammanträdet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upprättandet av det exploaterings-
avtal som avses att ingås, vilket ska innehålla de villkor som förhandlats fram 
under detaljplaneprocessen. 
 
Kostnadsfördelning 
Berörda byggherrar och fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader hän-
förliga till planläggningen, vilka fastställs i separata planavtal tecknade med 
kommunen. 
 
Projekterings- och utbyggnadskostnader för allmän platsmark och vatten och 
avlopp regleras i det specifika exploateringsavtalet, utifrån de krav som kom-
munen ställer på utformning och standarder, samt eventuella planbestämmel-
ser för området. 
 
Kostnaden för åtgärder som krävs för exploatering i enlighet med detaljplan, 
såsom bullerdämpande åtgärder, sanering eller arkeologiska utredningar, be-
lastar som huvudregel berörd byggherre eller fastighetsägare. 
 
Avtalets innehåll 
Exploateringsavtal ska innehålla villkor om utformning och standard på gator, 
vägar och annan allmän platsmark, utifrån krav ställda av kommunen. Dessa 
krav kan i det specifika fallet vara kopplade till gestaltningsprinciper för områ-
det, eller andra dokument såsom av kommunen utformad teknisk handbok. 
 
Exploateringsavtal får inte innehålla åtaganden för byggherre eller fastighetsä-
gare att helt eller delvis bekosta anläggningar i form av lokaler för vård, skola 
och omsorg som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla. 
 
Kommunen kan i ett exploateringsavtal komma att ställa krav på säkerhet i 
form av pant, bankgaranti, borgen eller liknande, för att garantera exploatö-
rens åtaganden i det specifika exploateringsavtalet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/326 

§ 47 Beslut om förfrågan om köp av mark Ingemarstorp eller Tiarp 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja mark i 
Ingemarstorp eller Tiarp enligt inkommen förfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om att få köpa kommunal mark i 
Ingemarstorp eller Tiarp för byggnation av fristående bostadshus. Förfrågan 
har skickats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-03-25 (§ 41/2021) beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att inte sälja mark i Ingemarstorp eller Tiarp enligt 
inkommen förfrågan. 
Samhällsbyggnadsnämnden uppger bl.a. följande i beslutet (§ 41/2021). 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat (§ 102/2020) om att utreda 
möjligheten till att omvandla vissa delar av den kommunala markreserven som 
finns i utkanten av Tidaholms centralort och möjliggöra avstyckningar av större 
tomter för försäljning. Utredningen, som inte är klar än, visar att detaljplaner 
för dessa områden krävs för att kunna gå vidare.  
 
Innan detaljplaner för dessa områden finns antagna föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden därför att neka denna typ av enskilda 
förfrågningar. Dels medför ett fortsatt arbete enligt nämndens tidigare beslut 
att alla förhållanden kring byggnation är utredda innan försäljning sker, dels 
möjliggörs därigenom en process som uppfyller kraven på likabehandling 
gentemot medborgaren, då alla får möjlighet att köpa utpekade tomter eller 
områden när dessa är planlagda och redo att säljas. 
 
Med hänsyn till ovanstående bedömer kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen bör besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja mark i 
Ingemarstorp eller Tiarp enligt inkommen förfrågan. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förfrågan om köp av mark Ingemarstorp 

eller Tiarp”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-09. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 41/2021 ”Beslut om yttrande om 

förfrågan om köp av mark i Ingemarstorp eller Tiarp”, 2021-03-25. 
 Förfrågan om att köpa mark Ingemarstorp 11:1 eller Kulle 10:3,  

2020-09-07. 
 Karta – Ingemarstorp. 
 Översiktskarta – Ingemarstorp. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Översiktskarta – Tiarp.  
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 102/2020 ”Beslut om utredning 

och annonsering av mark för gårdar och friliggande hus”, 2020-09-03. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-09 
 
Ärendenummer 
2020/326 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om förfrågan om köp av mark i 
Ingemarstorp eller Tiarp 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om att få köpa kommunal mark i 
Ingemarstorp eller Tiarp för byggnation av fristående bostadshus. Förfrågan 
har skickats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-03-25 (§ 41/2021) beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att inte sälja mark i Ingemarstorp eller Tiarp enligt 
inkommen förfrågan. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 41/2021 ”Beslut om yttrande om 

förfrågan om köp av mark i Ingemarstorp eller Tiarp”, 2021-03-25. 
 Förfrågan om att köpa mark Ingemarstorp 11:1 eller Kulle 10:3,  

2020-09-07. 
 Karta – Ingemarstorp. 
 Översiktskarta – Ingemarstorp. 
 Översiktskarta – Tiarp.  
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 102/2020 ”Beslut om utredning 

och annonsering av mark för gårdar och friliggande hus”, 2020-09-03. 
 
Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden uppger bl.a. följande i beslutet (§ 41/2021). 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat (§ 102/2020) om att utreda 
möjligheten till att omvandla vissa delar av den kommunala markreserven som 
finns i utkanten av Tidaholms centralort och möjliggöra avstyckningar av större 
tomter för försäljning. Utredningen, som inte är klar än, visar att detaljplaner 
för dessa områden krävs för att kunna gå vidare.  
 
Innan detaljplaner för dessa områden finns antagna föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden därför att neka denna typ av enskilda 
förfrågningar. Dels medför ett fortsatt arbete enligt nämndens tidigare beslut 
att alla förhållanden kring byggnation är utredda innan försäljning sker, dels 
möjliggörs därigenom en process som uppfyller kraven på likabehandling 
gentemot medborgaren, då alla får möjlighet att köpa utpekade tomter eller 
områden när dessa är planlagda och redo att säljas. 
 
Med hänsyn till ovanstående bedömer kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen bör besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja mark i Ingemarstorp eller Tiarp 
enligt inkommen förfrågan. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Privatpersonen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/644 

§ 41 Beslut om yttrande om förfrågan om köp av mark i 
Ingemarstorp eller Tiarp 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte 
sälja mark i Ingemarstorp eller Tiarp enligt inkommen förfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om att få köpa kommunal mark i 
Ingemarstorp eller Tiarp för byggnation av fristående bostadshus. 
 
En dialog med sökanden har skett under en tid där flera alternativa lösningar 
har diskuterats. Utöver de områden som formellt har förfrågats hos 
kommunstyrelsen har även andra kommunala fastigheter diskuterats, vilket 
föranleder den relativt långa handläggningstiden i ärendets beredning. 
 
Ett generellt ärende kring bostadsmark för ”större tomter och gårdar”, vilket 
bedöms vara den typ av mark som har förfrågats, har tidigare beslutats i 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-03. Detta ärende handlar om att 
omvandla vissa delar av den kommunala markreserven som finns i utkanten 
av Tidaholms centralort, och möjliggöra avstyckningar av större tomter för 
försäljning. I linje med nämndens tidigare beslut har principer för en sådan 
process undersökts och den ej helt färdigställda utredningen visar på att 
detaljplaner för dessa områden behövs för att kunna gå vidare.  
 
Innan dess att detaljplaner för dessa områden finns antagna så förslår 
nämnden därför att neka denna typ av enskilda förfrågningar. Dels medför ett 
fortsatt arbete enligt nämndens tidigare beslut att alla förhållanden kring 
byggnation är utredda innan försäljning sker, och dels möjliggörs därigenom 
en process som uppfyller kraven på likabehandling gentemot medborgaren, 
då alla får möjlighet att köpa utpekade tomter eller områden när dessa är 
planlagda och redo att säljas. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att inte sälja mark i Ingemarstorp eller Tiarp 
enligt inkommen förfrågan. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 21/2021 ”Beslut 

om yttrande om förfrågan om köp av mark i Ingemarstorp eller Tiarp”, 
2021-03-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om förfrågan om köp av mark Ingemarstorp 
eller Tiarp”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-03. 

 Kommunstyrelsens begäran om yttrande - Förfrågan om köp av mark 
Ingemarstorp eller Tiarp, 2020-10-02. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Förfrågan om att köpa mark Ingemarstorp 11:1 eller Kulle 10:3,  
2020-09-07. 

 Karta – Ingemarstorp, 2020-09-07. 
 Översiktskarta – Ingemarstorp, 2020-09-07. 
 Översiktskarta – Tiarp, 2020-09-07.  
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 102/2020 ”Beslut om utredning 

och annonsering av mark för gårdar och friliggande hus”, 2020-09-03. 
 
Protokollsanteckning 
Roger Lundvold (KD), Ingemar Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), 
Gunilla Dverstorp (M) och Lennart Nilsson (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: ”Vi välkomnar byggnation av bostäder av olika art och vi 
anser att kommunen ska kunna erbjuda tomtmark av olik storlek och 
inriktning.” 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-03 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/506 

§ 102 Beslut om utredning och annonsering av mark för gårdar 
och friliggande hus 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att 
vidare utreda förutsättningarna för att annonsera föreslagna 
markområden för etablering av mindre gårdar och friliggande hus. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltingen får återkommande en viss mängd förfrågningar 
om att få köpa kommunal mark i syfte att skapa bostadsmark för mindre 
gårdar eller friliggande hus. Då inget beslut eller riktlinje finns är 
utgångspunkten att svara frågeställarna att marken ej är till salu.  
 
Alternativet är att lyfta ärendet politiskt och ta beslut i varje ärende. Ett 
problem med detta förfarande är att inte likabehandlingsprincipen upprätthålls, 
då allmänheten inte kan antas medveten om att dessa möjligheter att göra 
förfrågan om mark finns. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därför det lämpligt att efter utredning 
officiellt via exempelvis hemsidan redovisa vilka markytor och till vilka villkor 
en försäljning eventuellt kan ske. 
 
Generellt gäller att denna typ av boende bör ha såväl anknytning till lantlig 
som stadsmiljö. Vidare är en viktig princip att en bebyggelse av denna typ inte 
på sikt hindrar annan viktig bebyggelse så som bostadskvarter med enfamilj- 
eller flerfamiljshus. Den mark som säljs är av naturen sådan att det kommer 
vara färre invånare per kvadratmeter på den typen av mark än i ett mer 
förtätat område. 
 
En ambition är att alla typer av boende få plats och efterfrågan på denna typ 
av boende kan konstateras. Tidaholm kan vidare ha möjligheter att locka nya 
medborgare till kommunen med en förhållandevis unik produkt. 
 
Nämnden anser att ytterligare utredning avseende exempelvis: tomtstorlek, 
krav på bostad, jordbruksmark, VA, näringsverksamhet, planläggning, bör 
genomföras, och att de föreslagna markområdena därefter ska annonseras 
som tillgänglig att åt allmänheten att göra förfrågan på. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att uppdra 
förvaltningen att vidare utreda förutsättningarna för att annonsera 
föreslagna markområden för etablering av mindre gårdar och 
friliggande hus, enligt föreslagen annonseringsprincip. 

 Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att uppdra förvaltningen att vidare utreda förutsättningarna för att 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-03 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

annonsera föreslagna markområden för etablering av mindre gårdar 
och friliggande hus. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Lundvolds förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2020 ”Beslut 

om utredning och annonsering av mark för gårdar och friliggande hus”, 
2020-08-24. 

 Tjänsteskrivelse ”Bostadsmark för mindre gårdar, friliggande hus”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-08-07. 

 Kartunderlag över områden, med förslag på annonseringsprincip, 
2020-08-27. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-26 
 
Ärendenummer 
2020/259 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om reviderat färdtjänstreglemente 
 
Ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att hantera frågor som avser 
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive 
kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i 
Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger många 
fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler.  
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29/2021 ”Beslut om yttrande om 

tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente”, 2021-03-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, 

färdtjänstreglemente”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2021-03-02. 
 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 

om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 
2021. 

 
Sändlista 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/131 

§ 29 Beslut om yttrande om tilläggsuppdrag till 
färdtjänstreglemente 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 
juli 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att hantera frågor som avser 
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive 
kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i 
Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger många 
fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler.  
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat 
färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2021 ”Beslut 

om yttrande om tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente”, 2021-03-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, 

färdtjänstreglemente”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2021-03-02. 
 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 Begäran om yttrande Färdtjänstreglemente, Kommunstyrelsen,  

2021-02-26.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 
om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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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

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-02 
 
Ärendenummer 
2021/131 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Susanne Swärd     
0502-60 61 00 
susanne.sward@tidaholm.se 
 
 
Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. 
Skaraborgs direktion/DKR (Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att 
hantera frågor som avser det för kommunerna gemensamma 
färdtjänstreglementet. Respektive kommun beslutar individuellt om 
färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har sedan en lång tid ett 
gemensamt reglemente vilket ger många fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler. Revideringen resulterade i kritik ifrån flera organisationer som 
företräder personer med funktionsnedsättningar, vilka vänder sig emot att 
förslaget gör att resor över fyra kommuner och längre blir dyrare än idag. 
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 Begäran om yttrande Färdtjänstreglemente, Kommunstyrelsen,  
 2021-02-26.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 

om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 
 
Utredning 
Arbetsgruppen för gemensamt färdtjänstreglemente har arbetat med 
tilläggsuppdraget. De diskussioner som lett fram till föreslagen lösning 
sammanfattas i, ”Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 Förslag 
till beslut om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. 
 
Arbetsgruppen har prövat flera olika inriktningar på lösningar både inom och 
utanför reglementet, och med inriktning på färdtjänstområdet, egenavgifterna 
samt att ”kompensera” resenärer.  
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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

Förslag till lösning på tilläggsuppdraget innebär att en maxtaxa införs. Den 
färdtjänstberättigade betalar aldrig mer än vad egenavgiften för en resa 
genom åtta zoner/kommuner kostar, även om resan är sträcker sig genom nio 
zoner/kommuner eller fler. Taxan räknas årligen upp enligt Taxi-index för 
anropsstyrd trafik.  
 
Med föreslagen lösning behålls fördelarna med det större färdtjänstområdet 
och en fortsatt möjlighet att boka kortare färdtjänstresor inom till exempel 
Göteborg kvarstår, detta utan att kontakt med handläggare krävs. Förslaget 
innebär också att principerna för likabehandling uppfylls, det kräver ingen 
extra handläggning samt är lätt att förklara. 
 
Nuvarande    Enligt Förslag    
Enkel resa inom  Vuxen  Ungdom   Enkel resa inom  Vuxen  Ungdom  
En zon  60 45  En zon  60 45 
Två zoner  105 79  Två zoner  105 79 
Tre zoner  150 113  Tre zoner  150 113 
Fyra zoner  240 180  Fyra zoner  240 180 
Fem zoner  330 248  Fem zoner  330 248 
Sex zoner  420 315  Sex zoner  420 315 
Sju zoner  510 383  Sju zoner  510 383 
Åtta zoner  600 450  Åtta zoner  600 450 
Nio zoner  690 518  Nio zoner  600 450 
Tio zoner  780 585  Tio zoner  600 450 
Elva zoner  870 653  Elva zoner  600 450 
Tolv zoner  960 720  Tolv zoner  600 450 
 
De längre resorna har hittills utgjort en liten del av det totala färdtjänstresandet 
i Skaraborg. Endast ca 10 % av resorna går längre än genom tre 
zoner/kommuner och resor över åtta zoner/kommuner eller fler är ännu färre.  
 
Dessa siffror gällde dock då antalet längre resor (regionfärdtjänst) var 
begränsade till 10 enkelresor per år. Sannolikheten för att det skulle bli en 
betydande ökning av antalet längre färdtjänstresor (efter pandemin) i och med 
införande av ett maxbelopp på egenavgiften, i kombination med att det inte 
finns någon begränsning i antal resor, bedöms som relativt liten. I de fall en 
stor negativ ekonomisk effekt uppstår för kommunerna finns givetvis 
möjligheten att på nytt se över färdtjänstreglementet.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. Det 
reglemente som föreslås gälla från och med 1 juli 2021 framgår i sin helhet i 
Bilaga 1 Färdtjänstreglemente. 
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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

Förslag till beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

anta förslag till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 
juli 2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1. Allmänt  
 
”Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshin-
der, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet om-
fattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmän-
na” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst). 

 
En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den  
allmänna kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken 
innebär att resenären exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, 
göra sig förstådd med mera. 
 
Är den allmänna kollektivtrafiken utformad så att en funktionshindrad person 
kan använda den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa. 
 
 

2. Vad är en färdtjänstresa?  
 
Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken som beviljas efter individu-
ell prövning. 
 
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som ska  
bekostas av annan, exempelvis region, försäkringskassa, försäkringsbolag,  
organisationer eller företag. 
 
Färdtjänst får inte nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför 
regionen. 
 
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende på  
resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera  
personer kan komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika 
adresser. 
 
Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling. 
 
Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 
 
 

3. Tillstånd  
 
Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlig-
het med bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funk-
tionshindret ska vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre 
månader. 
 

41



   
  
  
 
 

4/10 
 
 

  

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst ska erhållas, utan det är 
funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna  
kommunikationer som avgör. 
 
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja  
tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att  
använda allmänna kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det 
finns annan anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås. 
 
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller 
gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med  
ledsagare, åka närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella 
hjälpmedel med mera. Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen  
hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den  
enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av kommunens  
handläggare och innebär att hänsyn tas, till exempel till ett varierat  
hälsotillstånd. 
 
Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen. 

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skä-
lig omfattning förenas med föreskrifter om 

1. vilket färdsätt som får användas, 
2. inom vilket område resor får göras, och 
3. hur många resor tillståndet omfattar. 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begrän-
sas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. 

Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ 
i Lagen om färdtjänst) 

 
För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret  
tidsbegränsas tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april. 
 
Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för en  
handikappanpassad bil, som den funktionshindrade själv kör, har den  
färdtjänstberättigade bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om 
den av andra orsaker är obrukbar. 
 
 

4. Återkallande av tillstånd  
 
Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas 
om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens 
funktionsförmåga har förbättrats. 
Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  
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allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för 
färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade f 
örhållanden föranleder det. 
Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av; 

 upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. 
bomresor, 

 att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst, 

 att färdtjänstberättigad inte följer beslutsordning avseende resesätt/ 
fordonsval, 

 vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/   
föraren eller 

 vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan 
äventyra säkerheten för färdtjänstresan, 

 att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning. 

Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har   
lämnats vid ansökningstillfället eller om färdtjänsttillståndet används i strid 
med angivna villkor har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet. 
 
 

5. Medresenär  
 
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan.  
Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den  
färdtjänstberättigade. 
 

6. Ledsagare  
 
Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under  
färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är  
således knutet till själva resan och inte det behov av hjälp den  
färdtjänstberättigade eventuellt behöver vid resmålet. 
 
Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som 
den färdtjänstberättigade. Ledsagaren får inte vara färdtjänstberättigad. 
 
Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte 
någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 
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7. Husdjur  
 
Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den  
färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa. 
 
 

8. Personaltillstånd  
 
Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, 
gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget  
boende kan, vid behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare 
även om de inte har blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. 
 
Resan ska då beställas av personal, som uppger till Kund- och Resetjänst att 
den färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från  
berört kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller 
hos entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra  
motsvarande uppgift, dock inte arvoderade medhjälpare, t.ex.  
kontaktpersoner. 
 
 

9. Individuella behov  
 
Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar: 

 Hjälp in och ut ur bilen. 
 Hjälp till och från porten. 
 Hjälp med säkerhetsbältet. 
 Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel. 
 Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran. 

 

Endast bagage motsvarande vad resenären vanligen har med på bussen, det 
vill säga en kasse i varje hand, eller en resväska kan medtagas. 
 
Om resenären behöver särskild service, till exempel hämtas och lämnas inne, 
ska detta uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren. 
 
Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får 
tas med (exempelvis rollator eller rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller  
bilkudde ska denna tillhandahållas av resenären. 
 
Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av ex-
empelvis särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. 
Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om  
specifikt. Handläggaren kan behöva begära in kompletterande medicinskt  
underlag i samband med en sådan prövning. Som särskilda behov räknas inte 
sådana individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en  
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bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs inte 
inom ramen av färdtjänst. 
 

10. Barn  
 
”Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst) 

 
Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt.  
Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som 
i huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det 
faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna 
resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot i huvudsak 
beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets 
möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte  
berättigad färdtjänst. 
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av 
en vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär 
att ledsagare är obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det 
finnas skäl att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. 
Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan vuxens sällskap vid 
lägre ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av den 
arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det  
åtföljs av en vuxen eller ungdom. 
 
 

11. Avgift  
 
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start  
januari 2021. Taxan räknas upp varje år med index, Taxi index för anropsstyrd 
trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om 
fågelväg. 
 
En resa i en zon kostar enligt baspriset. 
 
För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. 
För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons 
taxa. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två 
och tre. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra 
och uppåt. Högsta avgift betalas för åtta zoner eller fler. 
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Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, 
påverkas inte egenavgiften. 
 
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % 
av färdtjänstens egenavgift för vuxna. 
 
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen  
ålder, undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 

 
I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021. 
 
För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad 
eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 
 
Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är; 
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort, 
775 kr inom en kommun,  
1250 kr inom två eller flera kommuner. 
 
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik.  
Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
 

12. Avgift vid utebliven färdtjänstresa  
 
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om  
resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt 
att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning av resenären om 200 kr per  
tillfälle. 
 
 

13. Arbets- och utbildningsresor  
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller  
motsvarande krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola,  

Enkel resa inom Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner eller flera 600 450 
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högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) 
krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt. 
 
Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan  
folkbokföringsadress och arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan 
på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg. 
 
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska 
bekostas av arbetsgivaren. 
 
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär. 
 
 

14. Färdtjänstområde  
 
Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande  
kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö. 
 
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare  
färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man 
idag har ett betydande resmönster till, men som ligger utanför  
färdtjänstområdet. 
 
 

15. Resa i annan kommun  
 
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en 
särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun. 
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, 
lämnas ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en  
taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till  
kommunens handläggare. 
 
 

16. När får resan ske?  
 
Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna 
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg. 
 
Alla dagar: 
Klockan 05.00-02.00 
 
 

17. Beställning av resa  
 
Beställning av resan ska ske till Kund- och Resetjänst under ordinarie  
öppethållandetid. 
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Resan ska beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av  
återresa kan göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa fle-
ra resor samtidigt. Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras 
dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning. 
 
Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och  
senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.  
 
 

18. Övrigt  
 
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente 
om särskilda skäl föreligger. 
 
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes  
funktionshinder som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av  
transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan  
väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och  
allmänna kollektivtrafiken. 
 
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av  
färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta  
sammanhang omfattas av gällande lagstiftning för behandling av  
personuppgifter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/128 

§ 46 Beslut Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Tidaholms kommun 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta godkänna upprättad rapport samt att lägga den till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som 
sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i 
kommunen är nämnderna och därför behöver denna information komma dem 
till känna.  
 
Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
visar att det har förbättrats väsentligt. Rapporteringen av arbetsskador och 
tillbud fungerat, men kommunen har ett fortsatt arbete kring att öka andelen 
tillbud i en förhoppning att minska arbetsskadorna.  
 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket 
senaste åren, men några förbättringsområden kvarstår. Dessa är kring 
skyddsombud, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande 
arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.  
 
Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god, det 
är områdena kring befogenheter, kunskap om verksamhetens mål och stödet 
av överordnad chef samt chefskollegor som det är som bäst. Däremot finns 
stora förbättringsområden kring antalet underställda och administrativ hjälp. 
Man uttrycker också en hög arbetsbelastning och svårigheter att ta rast och 
paus på dagarna.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta godkänna upprättad rapport samt att lägga den till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, personalstrateg Sofia 
Petersson, 2021-03-22. 

 Rapport årlig uppföljning 2020 Tidaholms kommun. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 
 
Ärendenummer 
2021/128 Kommunstyrelsen 
   
Sofia Petersson     
0502-60 60 37 
sofia.petersson@tidaholm.se 
 
 
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 Tidaholms 
kommun 
 
Ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som 
sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i 
kommunen är nämnderna och därför behöver denna information komma dem 
till känna.  
 
Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
visar att det har förbättrats väsentligt. Rapporteringen av arbetsskador och 
tillbud fungerat, men kommunen har ett fortsatt arbete kring att öka andelen 
tillbud i en förhoppning att minska arbetsskadorna.  
 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket 
senaste åren, men några förbättringsområden kvarstår. Dessa är kring 
skyddsombud, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande 
arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.  
 
Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god, det 
är områdena kring befogenheter, kunskap om verksamhetens mål och stödet 
av överordnad chef samt chefskollegor som det är som bäst. Däremot finns 
stora förbättringsområden kring antalet underställda och administrativ hjälp. 
Man uttrycker också en hög arbetsbelastning och svårigheter att ta rast och 
paus på dagarna.  
 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport årlig uppföljning 2020 Tidaholms kommun. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 
upprättad rapport samt att lägga den till handlingarna. 

 

56



 2/2

 

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

Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken
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1 Inledning 

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april 
månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2020 – mars 2021. 
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2 Sammanfattning 

Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 visar att det har 
förbättrats väsentligt. Rapporteringen av arbetsskador och tillbud fungerat, men kommunen 
har ett fortsatt arbete kring att öka andelen tillbud i en förhoppning att minska 
arbetsskadorna. 

Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket senaste åren, men 
några förbättringsområden kvarstår. Dessa är kring skyddsombud, fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in 
det systematiska arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet. 

Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god, det är områdena 
kring befogenheter, kunskap om verksamhetens mål och stödet av överordnad chef samt 
chefskollegor som det är som bäst. Däremot finns stora förbättringsområden kring antalet 
underställda och administrativ hjälp. Man uttrycker också en hög arbetsbelastning och 
svårigheter att ta rast och paus på dagarna. 

61



 

 

5 

3 Arbetsskador och tillbud 

  Antal 

Arbetsskador 248 

Tillbud 158 

Liksom de föregående årens uppföljningar kan vi se att det på en kommunövergripande nivå 
rapporteras fler arbetsskador än tillbud. Kommunen jobbar på att öka mängden tillbud för att 
på sikt få ner antalet arbetsskador. 

Det är återigen så att de stora förvaltningarna står för de flesta anmälningarna och 
övervägande delen är kopplade till specifika brukare eller elever. Särskilda åtgärder har 
vidtagits för dessa individer och personalen har fått handledning och stöd i att arbeta med 
dem på bästa sätt. Vintern var relativt kall och resulterade i som nästan alltid i några fall- och 
halkolyckor. 

Inom omvårdnad är en del av arbetsskadorna kopplade till sjukdom efter utbrott av Covid-19 
på två särskilda boenden. 
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4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommentar 
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats mycket under det senaste åren. Detta är 
glädjande. Man har blivit bättre på att dokumentera, den årliga uppföljningen fungerar bättre 
och företagshälsovården upplevs fortsatt användas på ett bra sätt. 

Dock kan det systematiska arbetsmiljöarbetet bli än mer en del av det dagliga arbetet och 
skyddsombuden kan inkluderas bättre ute i verksamheterna. 
Tydligare information om de rutiner som finns behövs och en övergripande kontroll av 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter behöver göras för att säkerställa att de funktioner som 
ska ha fördelning fått det. 

81 av 83 enheter har gjort uppföljningen. Målet för 2021 är att samtliga ska genomföra den 
årliga uppföljningen. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 

 

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker? 
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Frågor 

 

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens? 

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 
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Frågor 

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall? 

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 
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Frågor 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 
 

Cheferna i Tidaholms kommun uttrycker att de har tydliga mål för sin verksamhet och att 
deras chefsuppdrag är tydligt. Man vet om vilka befogenheter man har som chef och man 
känner ett tydligt stöd av överordnad chef. Möten och avstämningar med överordnad chef 
sker regelbundet och man vet vad kränkande särbehandling är samt hur det ska förebyggas 
och hanteras. 

Tyvärr känner många av Tidaholm kommuns chefer en hög arbetsbelastning och en stor del 
har svårt att ta sig tid till rast och paus. Många chefer menar också att man har för dåligt stöd 
med administrativa uppgifter och att man har för många underställda i förhållande till 
uppdraget. Man uttrycker också att man har för dålig kunskap kring arbetsmiljöfrågorna och 
att man ibland får liten hjälp att prioritera vid hög arbetsbelastning. 

Detta sammantaget visar att chefsuppdraget i mångt och mycket har utökats medan stödet 
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inte har det, vilket kan leda till ohälsa hos Tidaholms kommuns chefer. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning? 

 

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet? 

 

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget? 
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Frågor 

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 

 

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar? 
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Frågor 

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 

 

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning? 
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Frågor 

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 

 

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning? 
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Frågor 

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 
riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
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Frågor 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 
befogenheter? 
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5 Förbättrande åtgärder 

- Fortsatt information om varför det är viktigt att anmäla arbetsskador och tillbud, både bland 
chefer och medarbetare. 

- Omtag kring fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Kommunens nya system Novi, 
personalanteckningar, ska bevara dessa. 

- Kommunen har startat en utbildning för skyddsombud som ska ske två gånger årligen. 
Detta som ett steg i att stärka skyddsombuden i deras roll på arbetsplatserna. 

- För att kunna öka kunskapen och medvetenheten i arbetsgrupperna kring systematiskt 
arbetsmiljöarbete har en Power Point tagits fram. Denna ska fungera som stöd för chefen vid 
ex. APT och förhoppningen är att förståelsen gör att arbetet med SAM blir mer naturligt. 

- Fortsatt utbildning för chefer kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Process, styrdokument 
och system. Ev. någon typ av workshop i höst för att stärka kunskap och förståelse. 

- Dialog kring framtagande av dokument för prioriteringsordning vid hög arbetsbelastning för 
de olika förvaltningarnas chefer. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A  |  Telefon: 0502-60 60 37  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: sofia.petersson@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Jämförelse rapport SAM 2019-2020 åtgärder 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt  
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det  
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra 
skall det förbättras. 
Detta har Tidaholms kommun senaste åren gjort med hjälp av checklista i 
systemet Stratsys som sedan mynnat ut i en rapport.  
Den kommunövergripande är tänkt att det ska ses som en översikt för att både 
kommunledning och politiker ska få en bild av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar i kommunen.  
Vad gäller åtgärderna för att arbetsmiljöarbetet är de relativt lika för både 2019 
och 2020. En förklarning till detta är att arbetsmiljöarbetet är komplext och att 
vi 2019 valde för ”vida” åtgärder för att det skulle ge tydlig effekt. Därför har vi i 
år, 2020, valt mer specifika åtgärder för att på ett bättre sätt kunna stötta 
chefer och medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Exempel på detta är åtgärd nr. 3 för 2019 som löd: ”Kunskaper kring 
arbetsmiljöarbetet, öka förståelsen även här. Cheferna har ansvar för att 
förmedla kunskap till sina anställda.” Här har åtgärden i stället blivit:  ”För att 
kunna öka kunskapen och medvetenheten i arbetsgrupperna kring 
systematiskt arbetsmiljöarbete har en Power Point tagits fram. Denna ska 
fungera som stöd för chefen vid ex. APT och förhoppningen är att förståelsen 
gör att arbetet med SAM blir mer naturligt.” Här kommer även ett några paket 
med diskussionsfrågor tas fram som ett stöd för chefen på ex. APT.  
Ett annat exempel är åtgärd nr. 4 för 2019 som löd: ”Färre underställda och 
mer hjälp med administrativa uppgifter. Personalavdelningen gjorde en 
kartläggning över antalet underställda per chef under förra året. Det är upp till 
varje förvaltning att se över hur man kan minska antalet underställda och hur 
hjälpen med de administrativa uppgifterna ska bli bättre.” Detta har i stället 
utmynnat i: ”Dialog kring framtagande av dokument för prioriteringsordning vid 
hög arbetsbelastning för de olika förvaltningarnas chefer.” 
 
Hälsningar 
Sofia Petersson 
Personalkonsult, Personalavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/2 

§ 39 Information om näringslivsfrågor 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att informationen ska lämnas även till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson informerar om projektet ”EPA levererar” 
där ungdomar mellan 15-20 år, kör EPA eller A-traktor och vill, hjälper till med 
leverans av varor från butiker till privatpersoner.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen ska 
lämnas även till kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/259 

§ 31 Revidering av kommunens grafiska profil 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta den grafiska 
profilen för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag 
beskrivet i grafisk manual. 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
förvaltningen att hålla den grafiska manualen uppdaterad och 
genomföra mindre revideringar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ny grafisk profil för Tidaholms kommun. 
Kommunens nuvarande grafiska profil togs i bruk år 2006 och efter det har 
mindre revideringar gjorts.  
 
Den gällande grafiska profilen innehåller bland annat en logotyp som ska 
användas som ”ortens och kommunens marknadsföringslogotyp” samt 
kommunvapnet som ska användas som logotyp då kommunen agerar som 
myndighet. I praktiken har båda symbolerna kommit att känneteckna 
kommunens verksamhet vilket motverkar arbetet med att skapa igenkänning 
till kommunens varumärke. 
 
Under 2018 och 2019 gjordes ett stort arbete för att ta fram ett nytt 
platsvarumärke för Tidaholm, vilket redan har fått en god spridning i 
lokalsamhället. I samband med att KS beslutade att kommunen ska börja 
använda platsvarumärket fick kommunikationsavdelningen i uppdrag att 
arbeta fram en ny grafisk profil samt ta fram ett förslag på ny logotyp för 
kommunen. 
 
I det förslag förvaltningen nu presenterar finns ingen ny logotyp med, förslaget 
är istället att kommunen endast använder kommunvapnet som symbol för hela 
den kommunala verksamheten. I de fall då vapnet inte går att använda 
föreslås att enbart texten ”Tidaholms kommun” ska användas som en så kallat 
textbild. 
 
Vapnet är den symbol för Tidaholm som bär mest värde då den har använts 
länge och innehåller, för Tidaholmaren, välkända symboler för Tidaholm. 
Eftersom den redan används kommer implementeringen inte att kräva lika 
stora resurser som en ny logotyp skulle göra. Med detta som utgångspunkt 
föreslår förvaltningen att beslutet om en uppdaterad grafisk profil delas från 
uppdraget om en ny logotyp samt att det sistnämnda uppdraget skjuts på 
framtiden. Att ersätta kommunvapnet har aldrig varit aktuellt och ett beslut om 
att endast ha detta som symbol för den kommunala verksamheten försämrar 
inte möjligheterna att på sikt ta fram en annan logotyp. 
 
Syftet med uppdateringen av den grafiska profilen är att tydliggöra 
kommunens som avsändare samt modernisera kommunens grafiska 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

utseende. Genom att bara använda kommunvapnet som symbol för 
kommunen blir alla kommunala verksamheter en enhetlig avsändare. Den 
uppdaterade färgskalan är hämtad ur vapnet och kommer att förstärka 
enhetligheten och bidra till ett samlat uttryck. 
 
Kommunikationsavdelningen räknar med att kunna göra en kostnadseffektiv 
implementering. Dels har kommunens lager av profilprodukter med den 
tidigare logotypen tömts och dels har arbeten och inköp som bygger på den 
grafiska profilen planerats så att den nya grafiska profilen kan användas. Det 
kommer inte heller att ske något omedelbart utbyte till vapnet där den runda 
Tidaholmssymbolen används idag, detta kommer istället att hanteras löpande, 
vilket är ett vanligt sätt att hantera ett logotyputbyte inom offentlig verksamhet. 
  
För att kunna hålla den grafiska manualen uppdaterad och genomföra 
förändringar som ny teknik eller nya kommunikationsvägar kräver bör 
förvaltningen få mandat att uppdatera och justera den grafiska manualen. 
Detta bör omfatta uppdateringar som gäller exempelvis färger och grafiska 
element men inte beslut kring nya logotyper eller större förändringar. 
Kommunen behöver uppdatera sin grafiska profil för att stärka kommunens 
varumärke, därför föreslås att man antar den nya grafiska profilen så som den 
presenteras i den grafiska manualen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta den grafiska 
profilen för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag 
beskrivet i grafisk manual. 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
förvaltningen att hålla den grafiska manualen uppdaterad och 
genomföra mindre revideringar. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunens grafiska profil”, 

kommunikationsstrateg Miranda Bergsten, 2021-02-12 
 Förslag till Grafisk manual 2021 
 Kommunstyrelsens beslut § 129/2019, Revidering av kommunens 

grafiska profil”, 2019-06-12 
 Kommunfullmäktiges beslut § 101/2006, ”Fastställande av grafisk profil 

för Tidaholms kommun”, 2006-09-25 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-12 
 
Ärendenummer 
2019/259 Namn 
   
Miranda Bergsten     
0502-60 60 32 
miranda.bergsten@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendet 
Förslag till ny grafisk profil för Tidaholms kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till Grafisk manual 2021 
 Kommunstyrelsens beslut § 129/2019, ”Beslut om kommunens 

användning av platsvarumärket "Tidaholm"”, 2019-06-12 
 Kommunfullmäktiges beslut § 101/2006, ”Fastställande av grafisk profil 

för Tidaholms kommun”, 2006-09-25 
 
Utredning 
Kommunens nuvarande grafiska profil togs i bruk år 2006 och efter det har 
mindre revideringar gjorts.  
 
Den gällande grafiska profilen innehåller bland annat en logotyp som ska 
användas som ”ortens och kommunens marknadsföringslogotyp” samt 
kommunvapnet som ska användas som logotyp då kommunen agerar som 
myndighet. I praktiken har båda symbolerna kommit att känneteckna 
kommunens verksamhet vilket motverkar arbetet med att skapa igenkänning 
till kommunens varumärke. 
 
Under 2018 och 2019 gjordes ett stort arbete för att ta fram ett nytt 
platsvarumärke för Tidaholm, vilket redan har fått en god spridning i 
lokalsamhället. I samband med att KS beslutade att kommunen ska börja 
använda platsvarumärket fick kommunikationsavdelningen i uppdrag att 
arbeta fram en ny grafisk profil samt ta fram ett förslag på ny logotyp för 
kommunen. 
 
I det förslag förvaltningen nu presenterar finns ingen ny logotyp med, förslaget 
är istället att kommunen endast använder kommunvapnet som symbol för hela 
den kommunala verksamheten. I de fall då vapnet inte går att använda 
föreslås att enbart texten ”Tidaholms kommun” ska användas som en så kallat 
textbild. 
 
Vapnet är den symbol för Tidaholm som bär mest värde då den har använts 
länge och innehåller, för Tidaholmaren, välkända symboler för Tidaholm. 
Eftersom den redan används kommer implementeringen inte att kräva lika 
stora resurser som en ny logotyp skulle göra. Med detta som utgångspunkt 
föreslår förvaltningen att beslutet om en uppdaterad grafisk profil delas från 
uppdraget om en ny logotyp samt att det sistnämnda uppdraget skjuts på 
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framtiden. Att ersätta kommunvapnet har aldrig varit aktuellt och ett beslut om 
att endast ha detta som symbol för den kommunala verksamheten försämrar 
inte möjligheterna att på sikt ta fram en annan logotyp. 
 
Syftet med uppdateringen av den grafiska profilen är att tydliggöra 
kommunens som avsändare samt modernisera kommunens grafiska 
utseende. Genom att bara använda kommunvapnet som symbol för 
kommunen blir alla kommunala verksamheter en enhetlig avsändare. Den 
uppdaterade färgskalan är hämtad ur vapnet och kommer att förstärka 
enhetligheten och bidra till ett samlat uttryck. 
 
Kommunikationsavdelningen räknar med att kunna göra en kostnadseffektiv 
implementering. Dels har kommunens lager av profilprodukter med den 
tidigare logotypen tömts och dels har arbeten och inköp som bygger på den 
grafiska profilen planerats så att den nya grafiska profilen kan användas. Det 
kommer inte heller att ske något omedelbart utbyte till vapnet där den runda 
Tidaholmssymbolen används idag, detta kommer istället att hanteras löpande, 
vilket är ett vanligt sätt att hantera ett logotyputbyte inom offentlig verksamhet. 
  
För att kunna hålla den grafiska manualen uppdaterad och genomföra 
förändringar som ny teknik eller nya kommunikationsvägar kräver bör 
förvaltningen få mandat att uppdatera och justera den grafiska manualen. 
Detta bör omfatta uppdateringar som gäller exempelvis färger och grafiska 
element men inte beslut kring nya logotyper eller större förändringar. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunen behöver uppdatera sin grafiska profil för att stärka kommunens 
varumärke, därför föreslås att man antar den nya grafiska profilen så som den 
presenteras i den grafiska manualen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta den grafiska profilen för Tidaholms 
kommun i enlighet med upprättat förslag beskrivet i grafisk manual. 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att hålla den 
grafiska manualen uppdaterad och genomföra mindre revideringar. 

 
Sändlista 
Kommunikationsavdelningen
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LOGOTYP

Grafisk 
manual 

81



VARUMÄRKE 
En tydlig avsändare.     3 

LOGOTYP 
Kommunvapen, textbild    5  
och platsvarumärke.  
Storlek, placering & frizon.    6 
Fler färger ger fler möjligheter.  7
Applicering på verksamheterna   8 
Placering av logotyp.     9 
Lathund till filformat    10

FÄRG 
Tydliga färger, kortaste vägen till känslor.   12 
Skapa toner av våra färger.     13 

TYPOGRAFI 
Textens typografi.    15
Typografiska exempel.    16

GRAFISKA ELEMENT 
Pilen - Ett grafiskt element som visar vägen 18
Ikoner förtydligar budskapet.   19

PRAKTISKA EXEMPEL    20 

KONTAKT 
Välkommen att höra av dig!   23

Version: 1, 2020 
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3 VARUMÄRKE 

En tydlig avsändare. 

Vårt varumärke bär vår organisations värderingar och vårt löfte till våra 
medborgare. I vår globala och digitala vardag överöses vi dagligen av reklam, 
politiska budskap och nyheter från både mer och mindre trovärdiga källor 
som alla har olika agendor. Det är därför viktigare än någonsin för oss  
som kommun att tydligt visa att vi är en pålitlig och stabil punkt i  
människors vardag.  

Vår logotyp blir tillsammans med våra färger, bilderna vi väljer och sättet  
vi uttrycker oss ett samlat varumärke som medborgaren möter genom 
hela livet.  

Tidaholms kommun ska vara en tydlig avsändare som inger förtroende.

TIDAHOLMS 
KOMMUN 
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4 LOGOTYP

Logotyp 
  TIDAHOLMS 

KOMMUN 
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5 LOGOTYP

Kommunvapen,  
textbild och   
platsvarumärke. 
Vår logotyp är vår främsta identitetsbärare och medborgarnas 
garant för Tidaholms kommun som avsändare. Den är en symbol 
för kommunens verksamheter samt symbolen för vårt löfte och 
uppdrag till Tidaholmarna.  
 
Tidaholms kommunvapen och textbilden används tillsammans  
då det är möjligt. Kommunvapnet bär mycket symbolik men 
detaljrikedomen i det gör det olämpligt både att förminska och 
förstora i allt för stor utsträckning. Det kräver också en mycket 
neutral bakgrund.  Om det av praktiska eller tekniska skäl inte är 
möjligt eller lämpligt att ha med kommunvapnet ska textbilden 
användas ensam.  

Vid marknadsföring av och information om platsen Tidaholm  
samt kommunikation från de verksamheter som tydligt är knutna 
till turism, används även platsvarumärket för Tidaholm (se separat 
grafisk manual).

  TIDAHOLMS 
KOMMUN 

KOMMUNVAPEN 

TEXTBILD 
TIDAHOLMS  

KOMMUN
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6 LOGOTYP

Storlek, placering  
& frizon. 
För att säkerställa att textbilden och kommunvapnet alltid syns tydligt 
är det viktigt att den inte är för liten samt att det finns en frizon (neu-
tral yta) runt den. 

Kommunvapnet och textbilden får aldrig beskäras eller töjas. Det är 
heller inte tillåtet att skapa egna original eller varianter av dem.   

FRIZON 

Ha en frizon minst lika stor som höjden  Ha en frizon minst lika stor som höjden på  
på ett tecken runt om logotypen för att vulkanen exklusive flamman runt logotypen. 
försäkra dig om att den syns. Helst lika  
stor som höjden på hela textbilden. 

  TIDAHOLMS 
KOMMUN 

  TIDAHOLMS 
KOMMUN 

MINSTA STORLEK 

Kommunvapnet: 18mm hög i tryckta medier,
50px hög i digitala medier.

  TIDAHOLMS 18mm 50px 
KOMMUN 

Textbild: 8mm hög i tryckta medier,
22px hög i digitala medier.

  
8mm 22px 

TIDAHOLMS 
KOMMUN 

STÖRSTA STORLEK 

Kommunvapnet kan bara förstoras till en viss 
gräns eftersom originalet inte är gjort med 
vektorgrafik. Kontakta informationsavdelningen 
om du ska behöver det större än 100mm
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7 LOGOTYP

Fler färger ger   
fler möjligheter. 
Kommunvapnet ska användas mot enfärgade bakgrunder, helst vitt. 
Textbilden är mer flexibel gällande kombinationer med andra element.  
För att kunna uppfattas tydlig är det viktigt att textbilden skapar kontrast 
mot bakgrunden den placeras på. Därför finns textbilden i olika färger.  
Den vita används med fördel mot våra färger mörkblå, orange, kornblå 
och silvergrå. Placeras textmärket på en bild ska den färg som skapar bäst 
kontraster väljas. I undantagsfall kan andrafärger användas som bakgrund. 
Diskutera i så fall med Kommunikationsavdelningen. 

Säkerställ alltid att kontrasten är tillräcklig för en god läsbarhet och  
undvik färgkombinationer som är svåra för färgblinda att särskilja  
(exempelvis orange mot grönt).

TIDAHOLMS TIDAHOLMS TIDAHOLMS 
KOMMUN KOMMUN KOMMUN 

TIDAHOLMS TIDAHOLMS TIDAHOLMS 
KOMMUN KOMMUN KOMMUN 

TIDAHOLMS 
KOMMUN 

TIDAHOLMS 
KOMMUN 

  TIDAHOLMS 
KOMMUN 

  TIDAHOLMS 
KOMMUN 
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8 LOGOTYP

  TIDAHOLMS 
KOMMUN 

 ROSENBERGS-
SKOLAN 

 KULTUR- & FRITIDS-
FÖRVALTNINGEN 

  TIDAHOLMS 
KOMMUN 

Applicering på   
verksamheterna. 
Vid behov kan en anpassad logotyp tas fram för enskilda verksamheter  
inom kommunen. Detta görs av informationsavdelningen. 

Texten ska vara i Gil Sans MT Regular, skrivas med versaler och ha 50+ spärrning.   
Förekommer ordet ”och” så ska detta ersättas med ampersand (&).  Texten fördelas  
på två rader med undantag för verksamheter med korta namn. Storleken på texten  
per rad ska motsvara höjden på kommunvapnets övre blåa fält. Radavstånd ska vara  
satt på auto (120% av teckenstorleken. D.v.s. om texten är 10pt blir radavstånd 12pt.)   
Bredvid kommunvapnet vänsterställs texten. Är textbilden själv centreras den.

I övrigt gäller samma regler för storlek och placering som för kommunens almänna textbild. 
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9 LOGOTYP

Placering   
av logotyp. 
Kommunvapnets och textmärkets placering är förhållandevis fri 
beroende på materialet och vilken effekt som är önskvärd.  

På brev och handlingar där den har en inledande och välkomnande 
funktion passar den bäst överst till vänster. I annonser där budska-
pet är viktigare passar det bäst längst ner till höger då logotypen 
blir en tydlig markering att Tidaholms kommun är avsändare.  
 
Du avgör själv vad som passar bäst utefter den effekt du vill uppnå. 
Är du tveksam så använd alternativen illustrerade till höger.  
Kontakta informationsavdelningen vid frågor.   
 
Kommunvapnet utan textmärke får förekomma på egen hand i 
situationer där det är uppenbart att Tidaholms kommun är avsän-
dare samt i dekorativt syfte som grafiskt element. Detta ska alltid 
godkännas av informationsavdelningen. 

Kommunvapnet och textmärket får användas tillsammans med 
logotyper för andra organisationer. Se då regler för minsta storlek 
och frizon.  
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10 LATHUND FILFORMAT 

Lathund till filformat. 
o

rm
at

 
F

il
f

Beroende på vad logotypen ska användas till finns olika krav på filen du använder.  Därför finns logotypen i flera filtyper och färgrymder. Här följer 
en kort beskrivning av de olika filformat och färgmodellerna så att du kan välja rätt fil. Saknar du något format eller har frågor kring detta, kontakta 
informationsavdelningen. 

EPS = Innehåller flera lager som kan redigeras. EPS stöder vektorbaserad grafik som kan skalas upp utan att förlora kvalitet. Optimalt för logoty-
per, grafiska element och ikoner. 

PNG = Ett filformat med flera lager vilket innebär att det klarar att visa transparent bakgrund. Rekommenderas vid digitalt bruk. Stöder ej CMYK 
vilket medför att filen är i RGB och viss färgskillnad kan uppstå vid utskrift. 

JPG = Ett platt, komprimerat filformat där transparent bakgrund blir vit när bildlagren slås samman om ingen bakgrundsfärg är angiven. Stöder 
både CMYK och RGB och fungerar därför lika bra digitalt som för utskrift. Minst filstorlek gör att det är populärt för webben. OBS! Bildkvaliteten 
försämras varje gång det sparas. Öppnar du upp en JPG, lägger till text eller redigerar bilden så kommer den att få sämre upplösning och detaljåter-
givning.  

ym
d

 
F

är
gr

RGB = Red, green, blue. Färgerna skapas av ljusdioder i tre olika färger. Denna teknik används i alla digitala skärmar och TV. RGB utgår ifrån samma 
teknik som det mänskliga ögat. Kan återge flest antal färger. 

CMYK = Så kallat fyrfärgstryck, står för färgerna cyan, magenta, yellow och black. Färgmodellen skapas av fyra olika grundfärger och är den vanli-
gaste färgåtergivningstekniken i tryck.   

PMS = Pantone matching system är ett färgsystem som används vid tryck och andra tillfällen där man har behov av att beskriva en specifik fysisk 
färg på en specifik bakgrund. Dekaler, profilprodukter och andra produkter trycks vanligen med enfärgstryck med hjälp av en PMS-färg. 
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11 LOGOTYP

Färger
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12 FÄRGER 

Tydliga färger,  
kortaste vägen till känslor.  
Färger är kortaste vägen mellan ögat och våra känslor. Därför är färg ett effektivt sätt att 
kommunicera ett budskap och en viktig del av hur vi uttrycker oss grafiskt.
 
Ända sedan kommunvapnet skapades på 1910-talet har vapenskölden varit blå och silver 
medan vulkanens låga har varierat mellan rött, orange och gult.  
   
Blå är traditionellt en färg som inger förtroende och signalerar säkerhet och kunskap.  
Den mörkblå signalerar lugn och stabilitet.  
 
Orange är en färg som betraktas som varm, lekfull och entusiastisk. Den är också bra färg 
när man vill påkalla uppmärksamhet.   
 
Kombinationen blått och orange skapar bra kontrast och står för två olika krafter som alltid 
är närvarande i samhället i stort och inom den kommunala verksamheten: Lugn och stabilitet 
samexisterar med kreativitet och förändring. Tillsammans med de sekundära färgerna kornblå 
och silvergrå får vi en bred palett med färger som kompletterar varandra. 

er
 

P
ri

m
är

fä
rg

    

Mörkblå 

PMS: 308 
CMYK: 100, 45, 30, 40
RGB: 00, 77, 105
#004d69

Orange 

PMS: 157
CMYK: 00, 65, 85, 00
RGB: 240, 125, 50
#f07d32

S
ek

u
n

d
är

fä
rg

er
 

Kornblå 

PMS: 7467
CMYK: 85, 40, 25, 05
RGB: 10, 120, 160 
#0079a1

Silvergrå 

PMS: 405U
CMYK: 00, 00, 00, 70
RGB: 112, 111, 111 
#706f6f
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13 FÄRGER 

Skapa toner av   
våra färger.  
Ibland behövs fler varianter. Genom att använda olika toner av  
profilens färger breddar vi paletten. Detta gör vi genom att ändra 
färgton, ej opacitet. I de program där inte färgton-alternativet är  
möjligt, använd dig av hexkoderna för att skapa rätt färgton.  

Genom att skapa tydliga kontraster så skapar vi ett tillgängligare 
grafiskt material. Färgen på texten i färgpaletten indikerar när vit 
respektive svart passar bäst när du ska använda text på en färgad 
bakgrund.  

 Svart/ 
Mörkblå Orange Kornblå silvergrå 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

#0079a1 

#5c8eaf 

#f07d32 

#f49b59 

#f004d69 

#236681 

#706f6f 

#575756 

#5f849e #f8b684 #88a8c1 #878787 

#93aaba #fbcead #b1c3d7 #b2b2b2 

#c8d2dc #fde8d7 #d9dfeb #b2b2b2 
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14 LOGOTYP

Typografi Aa 
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15 TYPOGRAFI 

Textens typografi. 

I allt material som produceras för extern kommunikation används 
dessa typsnitt utan undantag. Har du inte möjlighet att använda dessa 
typsnitt, kontakta informationsavdelningen. 

Gil Sans MT är ett typsnitt som är inarbetat i Tidaholms kommuns 
kommunikation sedan tidigare och känns igen väl. Det är ett flexibelt 
typsnitt som passar bra både i rubriker så väl som texter. Det är en 
sanserif (utan fötter), men med traditionella former som ökar läs-
barheten. Tack vare kontrasten mellan Bold och Regular fungerar det 
mycket bra både i marknadsföring och informationsmaterial.  
 
Då det vid längre läsning av tryckt material underlättar med ett serif 
typsnitt (med fötter) som lättare skapar ordbilder så använder vi 
Garamond regular som komplement i texter längre än en sida. Här 
finns möjlighet att använda Garamond Italic för att markera speciella 
ord.   
 
OBS! Vid texter översatta till t.ex. arabiska eller farsi, som Gill Sans 
MT saknar stöd för, använder vi Arial. Samma vikter används som an-
nars vid rubrik och brödtext. Det är viktigt att både översättningen 
och överföringen av texten till dokumentet görs på rätt sätt. Därför 
görs detta i samråd med informationsavdelningen. 

 

 

 

Huvudrubriker 

Gil Sans MT Bold 
Mellan- och underrubriker 

Gil Sans MT Bold 
Ingresser och inledningstexter 

Gil Sans MT Italic 
Brödtext och kortare texter 

Gil Sans MT Regular 
Brödtext i långa texter (fler än en sida) 

Garamond Regular 
Texter som översätts till t.ex. arabiska 

 ةيبرعلاب صن
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16 TYPOGRAFI 

Typografiska   
exempel. 
För att lättare jobba konsekvent med text används 
alltid radavstånd 1.0 i Word (motsvarar auto (120% av 
teckenstorleken) i InDesign). 

För de dokument där det finns mallar framtagna  
används dessa i första hand. Mallarna finns tillgängliga 
på intranätet.   
 
Rubriker skrivs i Gill Sans Bold. Vi använder oss av 
versal i början på varje mening och avslutar med punkt, 
utropstecken eller frågetecken. Citat i rubrik skrivs 
inom situationstecken. Rubriker spärras (+30), det vill 
säga att avståndet mellan bokstäverna ökas något för 
att ge bättre läsbarhet och en luftigare känsla.  

I de fall det finns ett grafiskt behov kan text i enbart 
versaler användas. I längre dokument kan detta till ex-
empel användas för att tydliggöra vilket avsnitt en sida 
tillhör. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Rubrik lorem 
ipsum dolor sit. (36pt)

Ingresser skriver vi med Gill Sans Italic som är kursivt. I dagligt 
bruk undivker vi ingresser och skriver istället brödtext direkt. 
(12pt) 

Brödtext skriver vi med Gill Sans Regular och vi håller en
minsta storlek på 12pt för att försäkra oss att de flesta kan
läsa det. Om ett ord behöver markeras använder vi Italic.
(12pt)

Under- och mellanrubriker skrivs 
med ca 50% av storleken på rubrik. 
(18pt)

I långa texter på över en sida använder vi Garamond Regu-
lar för att göra texten mer lättläst. Seriffer har fötter som 
knyter ihop bokstäverna bättre så att ögat lättare läser tex-
ten. Garamond är ett mindre typsnitt än Gill Sans, därför 
ökar vi storleken med en punkt. (13pt) 
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17 LOGOTYP

Grafiska
element
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18 GRAFISKA ELEMENT 

Pilen - ett grafiskt   
element som   
visar vägen. 
Pilen är ett återkommande grafiskt element i kommunens komm- 
unikation. Den används för att förtydliga rubriker, leda blicken samt 
som vägvisare. Pilen kan användas både i digitala kanaler och i olika 
typer av trycksaker. Den kan användas i samtliga färger så länge bra 
kontrast uppnås. Pilens bredd ska vara samma avstånd som höjden  
på två rader av texten den visas vid.  

  

 
 

 
 

 

  Det här är en 
exempelrubrik. 

Det här är en 
exempelrubrik. 

Både på webben och i tryckt information behövs
ibland grafiska element för att förtydliga eller

förenkla budskapet. Pilen används för att förtyd-
liga rubriker, leda blicken samt som vägvisare. 

Den kan användas i samtliga färger så länge bra 
kontrast uppnås. 

Läs mer 
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19 GRAFISKA ELEMENT 

Ikoner förtydligar  
budskapet. 
Ikoner kan användas både på webb och i tryck. Syftet med att  
använda ikoner ska vara att öka tydligheten och förstärka budskapet 
och ska därför alltid vara enkla att förstå. Ikoner finns att ladda ner 
på bildbanken. Hittar du inte det du söker så kan informations- 
avdelningen ta fram en. 

Precis som med pilen är det viktigt att använda färger som ger bra 
kontrast. 
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20 LOGOTYP

Praktiska  
exempel 
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LOGOTYP21 

101



22 LOGOTYP
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23 LOGOTYPKONTAKT 

Välkommen att  
höra av dig! 
Informationsavdelningen tillhandahåller mallar för olika typer av 
dokument och annat material. Har du behov av att ta fram något nytt 
eller har du frågor om hur du ska använda det som finns är du varmt 
välkommen att kontakta oss. 
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24 LOGOTYP

TIDAHOLMS 
KOMMUN 

104



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-12 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/258 

§ 129 Beslut om kommunens användning av platsvarumärket 
"Tidaholm" 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har sedan år 2017 arbetat tillsammans med näringsliv, 
organisationer och privatpersoner för att hitta vad som är unikt med Tidaholm. 
I projektet ”Bilden av Tidaholm” bidrog många med sin syn på platsen 
Tidaholm. Under år 2018 och början av år 2019 fortsatte projektet med att 
arbeta fram ett platsvarumärke bestående av texter, bilder, logotyp med mera.  
 
Platsvarumärket ägs och får användas av alla som bor eller är verksamma i 
Tidaholm. Syftet med platsvarumärket är att öka kännedomen om platsen och 
knyta positiva associationer till Tidaholm. 
 
Kommunledningsförvaltningens informationsavdelning anser att kommunen 
som organisation bör använda platsvarumärket för att marknadsföra platsen 
Tidaholm. Vid marknadsföring av, och information från, organisationen 
Tidaholms kommun kommer platsvarumärket inte att användas.  
 
Informationsavdelningen vill få i uppdrag att påbörja ett arbete med att 
avveckla användandet av två logotyper för kommunen som organisation samt 
att i övrigt revidera kommunens grafiska profil för att öka tydligheten i 
kommunens kommunikation. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 63/2019 ”Beslut om 

kommunens användning av platsvarumärket "Tidaholm"”, 2019-05-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Användning av platsvarumärket ”Tidaholm””, 

kommunikatör Miranda Bergsten, 2019-05-17. 
 Kommunstyrelsens beslut § 95/2019 ”Information om Tidaholms 

platsvarumärke”, 2019-05-08. 
 Bilden av Tidaholm, projektrapport. 
 Grafisk profil. 

 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
- kommunen ska använda platsvarumärket i enlighet med 

rekommendationer i den grafiska profilen för platsvarumärket. 
- uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunens 

grafiska profil för att tydliggöra kommunens varumärke och ta fram 
en logotyp för kommunen som organisation.  

 Ida Davidsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen 
ska använda platsvarumärket i enlighet med rekommendationer i den 
grafiska profilen för platsvarumärket samt att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att revidera kommunens grafiska profil 
för att tydliggöra kommunens varumärke. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-12 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Davidssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 5 
AVSTÅR: 1 
 
Ordföranden har utslagsröst och röstar JA. 
 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Zelal Yesildeniz (S). 
 
Följande röstar NEJ: 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida 
Davidsson (M), Peter Friberg (M). 
 
Följande AVSTÅR: 
Karin Olofsson (MP) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att: 
- kommunen ska använda platsvarumärket i enlighet med 

rekommendationer i den grafiska profilen för platsvarumärket. 
- uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunens 

grafiska profil för att tydliggöra kommunens varumärke och ta fram 
en logotyp för kommunen som organisation.  

 
Reservation 
Peter Friberg (M), Ida Davidsson (M) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Davidssons förslag. 
 
Sändlista 
Kommunikationsavdelningen
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TIDAHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2006-09-25 112

Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 15.00 – 20.45

Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén 
(m), Ingvar Johansson (fp), Ulf Persson (c), Berit Sörman 
(s), Hajrudin Abdihodzic (v), Sture Tidqvist (s), 

                                Leif Knutsson (s), Lilian Kindbom (fp), Krister Rohman (kd), 
Rolf Duhlén (s), Lennart Rehn (s), Kurt Henriksson (s), 
Christer Johansson (s), Peter Friberg (m), 

                                Berndt Gustafsson (s), Bengt Andersson (s), Dag Östlund 
(fp), Anneli Sandstedt (c), Bengt Gunnarsson (c), Gill Bergh 
(m), Lisbeth Ider (v), Astrid Bengtsson (s),  Anna-Karin 
Skatt-Holmlind (s), Håkan Daremark (kd), Salme Johansson 
(s), Eje Johansson (c), Pereric Gustavsson (s), Peter Ezelius 
(s), samt Bengt Karlsson (s), ordförande.

Övriga deltagande Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare
Jan-Åke Sandberg, miljö- och byggchef §§ 89,92
ElsieMarie Sjögren, planingenjör § 89
Jan Arnesen, miljö/hälsoinspektör § 89
Per Gåvertsson, mätningstekniker § 89
Agneta Bengtsson, kultur- och fritidschef § 93
Lisbeth Göthberg, utbildningschef § 94

Paragrafer 88-103

Utses att justera Curt Gustavsson (s) och Peter Friberg (m)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret

Sekreterare ..............................….........................................…...
Tommy Larsson

Ordförande ..................................................................................
Bengt Karlsson

Justerande …..............................................................................
Curt Gustavsson                    Peter Friberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och

tillkännages genom anslag    2006-10-09—2006-10-31

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2006-09-25
Protokollet förvaras Kommunledningskontoret

Underskrift .........................................................................................

Utdragsbestyrkande
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TIDAHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2006-09-25 113

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Sammanträdets öppnande och godkännande av 
dagordningen

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar 
sammanträdet öppnat. Han informerar i sitt hälsnings-
anförande om upplägget av dagens sammanträde vilket
kommer att inledas med en fördjupad information från miljö-
och byggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

___________________
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TIDAHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2006-09-25 114

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 06/KK321-041

Sändlista: Miljö- och byggnadsnämndens fördjupade              
information om nämndens verksamhet

Akten
Kommunfullmäktige erhåller under denna punkt information
om nämndens olika verksamhetsområden. Ledamöterna ställer       
i anslutning till denna ett antal frågor som besvaras. 

Informationen innehåller bland annat en översiktlig beskrivning
av förfarandet vid bygglovsansökningar, arbetet med den
översiktliga planeringen samt miljötillsynen.

Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för den gedigna 
informationen och föreslår en ajournering av sammanträdet.

__________________
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§ 90

Ajournering av sammanträdet

Kommunfullmäktige beslutar ajournera sammanträdet för en 
kortare paus.

  
Efter ajourneringen förrättas nytt upprop. Följande ledamöter är 
beslutande:

Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), 
Ingvar Johansson (fp), Ulf Persson (c), Berit Sörman (s), Britt 
Norström (v), Hajrudin Abdihodzic (v), Sture Tidqvist (s), Per-Olof 
Graaf (s), Leif Knutsson (s), Lilian Kindbom (fp), Krister Rohman 
(kd), Rolf Duhlén (s), Lennart Rehn (s), Kurt Henriksson (s), Björn 
Yngvesson (kd), Christer Johansson (s), Peter Friberg (m), Ulla 
Brissman (s), Bengt Andersson (s), Dag Östlund (fp), Anneli 
Sandstedt (c), Bengt Gunnarsson (c), Gill Bergh (m), Lisbeth Ider 
(v), Astrid Bengtsson (s),  Anna-Karin Skatt-Holmlind (s), Håkan 
Daremark (kd), Salme Johansson (s), Ambjörn Lennartsson (m), 
Eje Johansson (c), Pereric Gustavsson (s), Peter Ezelius (s), samt 
Bengt Karlsson (s), ordförande.

___________________

110



TIDAHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2006-09-25 116

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 06/KK616-000

Sändlista: Allmänhetens frågestund

Akten Ordföranden lämnar ordet fritt för frågor från allmänheten.
Kf

        Christer Nilsson, Källeberg Kungslena, lämnar en bakgrund till     
sina frågor om vad som kommer att hända med kommunens     
ARN-film satsning. Frågeställaren avslutar sitt anförande med
att framföra ett önskemål om att kommunen utreder frågorna
och återkommer med besked. 

Frågorna som ställs återfinns i det skriftliga material Nilsson 
överlämnar till kommunfullmäktige och som har följande lydelse:

Vad kommer att hända med kommunens ARN-film satsning?

Besöksnäringen är ett av de områden som Tidaholms kommun 
anser som mycket viktigt att utveckla. Som en följd av detta har 
Tidaholms kommun tagit ett beslut om att satsa medel på ett 
deltagande i produktionen av den s.k Arn-filmen. Kungslena har 
nämnts som en av de främsta platserna i kommunen att utveckla 
p.gr av att det var där som det välkända slaget i Lena skedde 
1208. I nyhetsbrevet på Arn-filmens/Medeltidsprojektets hemsida 
framgår det att Kungslena är ett av de besöksmål de avser att 
satsa på. På hemsidan finns även ett projekt redovisat: ett 
besökscenter som man avser att bygga i Kungslena:Slagcentrat 
Battle of Sweden. Kommer en besöksnäring baserad på Arn-filmen 
kunna byggas upp?

I pressen har det uppgivits att det knappast kommer att bli någon 
filminspelning i Tidaholms kommun. Om det inte blir några 
filminspelningar i kommunen så minskar möjligheten till att bygga 
upp besöksnäringen. Man pratar ofta om en eftermarknaden-
filmturismen som ofta blir ett resultat av vissa filminspelningar. 
Den som Arnfilm-medeltidsprojektet uppger som ansvarig för 
Kungslena och nämnda slagcenter är Café Drabantens ägare. 
Slagcentrat skulle byggas som en flygel till Kungsgårdens 
stallbyggnad. Kommer detta slagcenter någonsin att byggas? 

                                                                                       forts.
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§ 91(forts).

En anledning till den undran är att just nu kan man läsa på internet 
att en mäklarfirma utbjuder café Drabanter till försäljning på grund 
av akut sjukdom. Det har vidare i press omtalats att nuvarande 
ägare till verksamheten inom kort kommer att flytta från 
Kungslena och Tidaholm till Falköping. Hur påverkar dessa nämnda 
fakta utvecklingen av besöksnäringen baserad på Arn-filmen?
Hur kommer kommunen att säkerställa sina intressen i Arn-
filmprojektet?

Kungslena kultur och turismförening ber om att Tidaholms kommun 
utreder frågan och återkommer med ett besked.

 
Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar ta till sig frågeställningarna och 
      avlämna svar vid sitt nästkommande sammanträde.

__________________
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§ 92 06/KK321-041

Sändlista:      Verksamhetsrapport från miljö- och byggnadsnämnden

Akten   Miljö- och byggchef Jan-Åke Sandberg redogör för utvecklingen
inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. Han 
berör under sitt anförande bl.a. den ekonomiska situationen
för nämnden vilken indikerar ett överskott vid årets slut.  

Sandberg besvarar även frågor om bostadsanpassningsbidrag
och om Länsstyrelsens ålägganden gentemot nämnden att 
genomföra en behovsutredning och upprätta en tillsynsplan.

Ordföranden tackar för informationen. 

___________________
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         § 93 06/KK321-041

Sändlista: Verksamhetsrapport från kultur- och fritidsnämnden

Akten Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Sture Tidqvist (s) 
redovisar tillsammans med kultur- och fritidschef Agneta
Bengtsson nämndens verksamhetsutveckling.

De meddelar att nämnden genomfört en utredning
beträffande anläggningsbidragens storlek och att nämnden
har för avsikt att inför kommande år äska medel till en rejäl 
höjning av dessa.

Andra områden i nämndens verksamhet som berörs under
informationen är museiverksamheten, biblioteksverksamheten
och turistverksamheten.  

Ordföranden tackar för informationen.

__________________
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§ 94 06/KK321-041

Sändlista:       Verksamhetsrapport från barn- och utbildningsnämnden

Akten               Utbildningschef Lisbeth Göthberg redovisar resultatet av
uppföljningen av effektmål 2 samt presenterar nämndens
åtgärder för utveckling inom förskola, grundskola och
gymnasium.

 Ordföranden tackar Lisbeth Göthberg för redovisningen.

___________________
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§ 95

Ajournering av sammanträdet

●   Kommunfullmäktige beslutar ajournera sammanträdet
               för en kaffepaus.

           __________________
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§ 96 06/KK49-820

Sändlista:      Besvarande av motion - Utomhusbassäng 

Akten Annelie Sandstedt (c) har i en motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att tekniska nämnden får i uppdrag att se över om det 
går att bygga en utomhusbassäng vid Forshallen där vattnet ska 
värmas med solenergi. 

Beredningen av ärendet visar att det finns flera alternativ på 
omfattningen av en utredning. En mindre utredning avseende 
uppvärmning med solfångare kan visa på kostnader och 
bidragsmöjligheter. En något större utredning kan omfatta även 
lokalisering men bör studera fler alternativ än Forshallen. En 
genomgripande utredning, som undersöker behov och efterfrågan 
på ett utomhusbad samt alternativ till såväl placering som 
uppvärmning, kan ge en kalkyl för byggnation och driftkostnader. 
Samtliga utredningar innebär betydande kostnader. 

Kommunstyrelsen anser i ett yttrande att underlaget för beslut om 
byggnation av en utomhusbassäng bör vara mer omfattande än 
motionens förslag på utredning. Kostnader för en utredning kan 
motiveras om det finns en sannolikhet för att byggnationen 
genomförs under de närmaste åren. Så är inte fallet om den 
långsiktiga investeringsplanen följs. Sammanvägt blir förslaget från 
kommunstyrelsen att motionen bör avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

●   Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

___________________
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§ 97 06/KK75-890

Sändlista:      Besvarande av - Motion om utredning av anläggnings-  
                                    bidragen till idrottsklubbar inom Tidaholms kommun

Akten        
Glehnn Karlsson (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit 
att Tidaholms kommun granskar storleken på anläggningsbidragen 
och anläggningsbidragsregler för alla idrottsföreningar i kommunen 
och kommer med förslag till förändringar. Kultur- och fritids-
nämndens arbetsutskott beslutade den 6 mars 2006 att uppdra åt 
kultur- och fritidsförvaltningen att utreda anläggningsbidragen inför 
buget 2007. Den översyn av anläggningsbidragen som föreslås är 
därmed beslutad och påbörjad. Motionens syfte och förslag är 
sålunda redan uppnått. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara tillgodosedd genom de åtgärder som vidtagits av
kultur och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara 
     tillgodosedd genom den översyn av anläggningsbidragen som
     beslutats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

●   Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

___________________
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§ 98 06/KK104-700

Sändlista:      Motion rörande inrättande av permanent tjänst som 
drogsamordnare i Tidaholm

Akten
Hajrudin Abdihodzic (v) har i motion till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunen tillskapar en permanent tjänst som 
drogsamordnare. Motionären anger flera skäl och pekar på att 
regeringen har avsatt medel för att stimulera kommunernas lokala 
drogförebyggande arbete.

Motionen har överlämnats till socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Kommunstyrelsen har vid sin beredning av ärendet beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen och i stället låta ansvaret 
för det drogförebyggande arbetet ligga inom befintlig organisation.

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Hajrudin Abdhodzic (v) anför att den grupp som arbetat med att ta 
fram ett förslag till drogpolitiskt program faktiskt varit ense om att 
föreslå tillsättandet av en drogsamordnartjänst. Han säger sig vara 
övertygad om att en sådan tjänst behövs och yrkar därför på bifall 
till sin egen motion. 

Ordföranden förklarar överläggningen för avslutad. Han
meddelar att det finns två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag 
till avslag på motionen dels Hajrudin Abdihodzics förslag till bifall 
av densamma.

Han ställer de båda förslagen under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begäres.

                                                                           

                                                                      forts.
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§ 98 (forts).

Propositionsordning

JA:   Kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen
NEJ: Hajrudin Abdihodzics förslag om bifall till motionen

Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
motionen.

Omröstningen utfaller med:

JA:       27
NEJ:       7
AVSTÅR: 1

Följande har röstat JA:

Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), 
Berit Sörman (s), Sture Tidqvist (s), Per-Olof Graaf (s), Leif 
Knutsson (s), Lilian Kindbom (fp), Krister Rohman (kd), Rolf 
Duhlén (s), Lennart Rehn (s), Kurt Henriksson (s), Björn Yngvesson 
(kd), Christer Johansson (s), Peter Friberg (m), Bengt Andersson 
(s), Bengt Gunnarsson (c), Gill Bergh (m), Astrid Bengtsson (s),  
Anna-Karin Skatt-Holmlind (s), Håkan Daremark (kd), Salme 
Johansson (s), Ambjörn Lennartsson (m), Eje Johansson (c), 
Pereric Gustavsson (s), Peter Ezelius (s), samt Bengt Karlsson (s).

Följande har röstat NEJ:

Ingvar Johansson (fp), Ulf Persson (c), Britt Norström (v), Hajrudin 
Abdihodzic (v), Dag Östlund (fp), Anneli Sandstedt (c) samt Lisbeth 
Ider (v).

Följande avstod från att rösta:

Ulla Brissman (s)

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

                                                                   forts.
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§ 98 (forts).

Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

●   Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

___________________     
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§ 99 06/KK277-100

Motion rörande kommunalisering av polisverksamheten i 
Tidaholms kommun

Akten
Klk Michael Brisman (m) föreslår, tillsammans med flera ledamöter, i 

en motion att Tidaholms kommun ansöker om att få pröva en 
kommunalisering av polisverksamheten eller delar av denna. 

Motionärerna utvecklar i motionen bakgrunden till förslaget och 
anser bl.a. att det är fullt rimligt att under rådande omständigheter 
pröva nya idéer.

En utredning har vidtagits som beskriver  bakgrund, aktuell 
situation och förutsättningarna för en ansökan om 
kommunalisering av polisverksamheten. I utredningen har även 
kontakter tagits med justitiedepartement, ansvarskommittén, 
polismyndighet och andra kommuner. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår, till skillnad 
mot utredningen, att kommunfullmäktige bifaller motionen och att 
en ansökan om försöksverksamhet med kommunal polis lämnas in.

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Michael Brisman (m) tackar för den gedigna beredningen
av motionen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar att  bifalla motionen.

●   Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

____________________
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§ 100           04/KK268-F1

Sändlista:      Besvarande av interpellation ställd av Gill Berg (m) till
ordföranden i Tidaholms Energi AB Bengt Karlsson (s)

Akten              rörande den nya produktionsanläggningen för fjärrvärme.

Bengt Karlsson svarar på de frågeställningar som finns i
interpellationen. Han hänvisar också till det skriftliga svar
som finns utsänt i handlingarna och som har följande lydelse:

I augusti lämnade Gill Berg in en interpellation ställd till 
undertecknad, i egenskap av ordförande i energibolaget, utifrån 
beslut fattade av fullmäktige i mars 2005 samt i juni 2006 om 
borgensåtagande till Tidaholms Energi AB för uppförande av en ny 
produktionsanläggning för fjärrvärme.

Frågorna handlade om varför vi väljer att investera i en oljepanna, 
som komplement till anläggningen, och hur upphandlingen av 
biobränslet till pellets/brikett/havrepannan kommer att hanteras.

Jag valde att ge ett kort muntligt svar vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 augusti och återkommer här med det skriftliga 
svaret på interpellationen.

Gill skriver att det vid fullmäktiges behandling av utökad borgens 
nivå den 19 juni i år ”plötsligt” blivit klart att tre olika pannor skall 
byggas i anläggningen. Detta måste vara ett missförstånd eftersom 
det redan i beslutsunderlaget från kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 mars 2005 framgick att anläggningen skall 
bestå av en samförbränningspanna för RT – flis (huvudpannan som 
skall eldas med byggavfall och restprodukter från trä förädlande 
industrier), en biopanna för pellets/briketter och havre samt en 
oljepanna för spetslast och reservbehov. 

                                                                                       forts.
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§ 100 (forts).

Att anläggningen kräver en oljepanna är inget unikt för just vårt 
projekt utan helt normalt i denna typ fjärrvärmecentraler. Den har 
en reserv- och topplastfunktion tillsammans med övriga oljepannor 
som vi har inkopplade på nätet.
Beräknad oljeförbrukning, enligt beslutsunderlaget, uppgår till 130 
kubikmeter/år.
Vår ambition är att förbereda denna oljepanna för biologisk olja.
                                                                                         
 
Upphandlingen av pellets, briketter och havre kommer att ske 
via en normal upphandling och vi hoppas givetvis att jordbrukare 
i vår kommun skall kunna vara med i den konkurrensen när det 
gäller spannmålsleveransen.
Huruvida skogsägare i vårt område kan få nytta av 
pellets/brikett leveranser till pannanläggningen är väl mera 
osäkert eftersom dessa produkter oftast tillverkas av 
produktionsspill från träindustrin.

Vi skall inte elda med vanlig skogsflis eftersom det är ett fuktigt 
bränsle.

Ordföranden lämnar ordet fritt.

                                                               
Gill Berg frågar varför man inte inskaffat rökgaskondensatorer
till anläggningen.

Bengt Karlsson svarar att rökgaskondensatorer bygger på en
annan teknisk lösning av pannkonstruktionen än den som bolaget 
har valt. Då skulle vi ha använt oss av skogsflis, alltså ett fuktigt 
bränsle. 
TEAB har bestämt sig för att använda torra bränslen.

Peter Friberg (m) frågar om hur upphandlingen av bränsle 
kommer att utformas. Blir det en stor upphandling som faller
under EU:s normer?

                                                                                  forts.
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§ 100 (forts).

Bengt Karlsson svarar att köp av bränsle inte faller
under Lagen om offentlig upphandling (LOU), däremot gör 
försäljning detta om leverantören tillhör offentlig bolagssektor. 
Traditionell konkurrensutsättning måste naturligtvis ändå ske för att 
se till att förmånligaste villkor erhålls.

Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationssvaret 
     till handlingarna.
___________________
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§ 101              06/KK249-000

Sändlista:      Fastställande av grafisk profil för Tidaholms kommun

Akten              Kommunsekreterare Agneta Tilly presenterar kommunstyrelsens 
förslag till grafisk manual för kommunens användning av 
kommunvapnet och marknadsföringslogotypen. I profilprogrammet
beskrivs bl.a. färgkoder, typsnitt och riktlinjer för utformning av 
brev, protokoll och skyltar.

Av föredragningen framgår att den grafiska profilen innehåller 
två ”kostymer”. En, bestående av kommunvapnet, som skall 
användas i formella sammanhang och en av, Tidaholmslogotypen, 
som kan användas lite mer fritt i marknadsföringssammanhang.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att fast-
ställa den grafiska profilen för Tidaholms kommun

Kommunfullmäktiges beslut

●   Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens
     förslag till grafisk profil för Tidaholms kommun.

___________________
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§ 102 06/KK53-100

Sändlista:      Ställningstagande till medlemskap i Skaraborgs kommunal-
förbund. 

Akten
Kommunfb.     Styrelsen för Kommunförbundet Skaraborg beslutade vid sitt 

sammanträde den 27 februari 2006 att skicka utredningen om 
bildandet av en samlad organisation, Skaraborgs Kommunal-
förbund, på remiss. Alla 15 kommuner har svarat och av dessa är 
13 positiva och endast Skövde och Tidaholm säger nej. Resultatet 
har diskuterats i kommunförbundets presidie och det antas att 
samtliga kommuner blir medlemmar i kommunal-förbundet som 
bildas den 1 januari 2007. 

Styrelsen för Kommunförbundet Skaraborg presenterar i skrivelse 
det nya kommunalförbundets ändamål och förbundsordning samt 
föreslår kommunerna att bli medlem i Skarborgs kommunalförbund 
från och med den 1 januari 2007.

Kommunstyrelsen har behandlat frågan och föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Kommunförbundet Skaraborg styrelses 
förslag.

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Curt B Gustavsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med tillägg att Tidaholms kommun inte delar uppfattningen att
”det skall inrättas beredningar också för miljö- respektive kultur-
området”.

Krister Roman (kd) säger sig inte se det problem som Curt B 
Gustavsson upplever utan hänvisar istället till 6§ i förslaget till
förbundsordning där det står att ”Styrelsen kan inrätta egna 
beredningar för olika områden med representanter utsedda
av medlemskommunerna”. 

I den vidare diskussionen kring denna fråga deltar även Per-Olof
Graaf (s), Peter Friberg (m) och Ulla Brissman (s).

                                                                                      forts.
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 (forts).

Ordföranden förklarar överläggningen för avslutad. Han
meddelar att det finns två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag 
dels Curt B Gustavssons förslag om tillägg till kommunstyrelsens 
förslag.

Han ställer de båda förslagen under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begäres.

Propositionsordning

JA:   Kommunstyrelsens förslag 

NEJ: Curt B Gustavssons förslag som innebär ett bifall till 
kommunstyrelsens förslag men med ett tillägg att Tidaholms 
kommun inte delar uppfattningen att det skall inrättas beredningar 
också för miljö- respektive kulturområdet.
     
Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Curt B
Gustavssons förslag.

Omröstningen utfaller med:

JA:       21
NEJ:     13
AVSTÅR: 1

                                                                                         forts.
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§ 102 (forts).

Följande röstar JA: 
Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Ingvar Johansson (fp), 
Ulf Persson (c), Berit Sörman (s), Per-Olof Graaf (s), Leif Knutsson 
(s), Lilian Kindbom (fp), Krister Rohman (kd), Rolf Duhlén (s), 
Lennart Rehn (s), Björn Yngvesson (kd), Bengt Andersson (s), 
Bengt Gunnarsson (c), Gill Bergh (m), Lisbeth Ider (v), Anna-Karin 
Skatt-Holmlind (s), Håkan Daremark (kd), Salme Johansson (s), 
Eje Johansson (c), samt Bengt Karlsson (s).

Följande röstar NEJ:
Curt B Gustavsson (s), Britt Norström (v), Hajrudin Abdihodzic (v),
Sture Tidqvist (s), Christer Johansson (s), Peter Friberg (m), Ulla 
Brissman (s), Dag Östlund (fp), Anneli Sandstedt (c), Astrid 
Bengtsson (s), Ambjörn Lennartsson (m), Pereric Gustavsson (s) 
samt Peter Ezelius (s),

Följande avstod från att rösta:
Kurt Henriksson (s)

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommun-
styrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

     ●   Kommunfullmäktige beslutar

att Tidaholms kommun blir medlem i Skarborgs kommunalförbund 
från och med den 1 januari 2007, 

att anta förslaget till förbundsordning för Skaraborgs 
kommunalförbund,

att välja ledamöter till kommunalförbundets fullmäktige senast 
december 2006,

                                                                                  forts.
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§ 102 (forts).

att godkänna förbundsavgiften 31,25 kr per invånare för 2007,

att uppdra till styrelsen för Kommunförbundet Skaraborg att vidta 
de praktiska åtgärder och fatta de beslut  som är nödvändiga för 
att få en smidig förbundsbildning, 
                                                                                         forts.
att godkänna att valberedningen för Kommunförbundet Skaraborg 
för utgöra tillfällig valberedning intill dess de nyvalda 
förbundsfullmäktige har valt valberedning samt

att godkänna att den nyvalda förbundsstyrelsen behandlar budget 
och verksamhetsplan senast under första kvartalet 2007.

______________________
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§ 103

Mötets avslutande

Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna
ärenden att anmäla utan påminner istället om att första
mötet med det nyvalda kommunfullmäktige kommer att
äga rum den 6 november 2006.

Ordföranden tackar ledamöterna och övriga närvarande
och avslutar mötet.

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/39 

§ 38 Beslut om antagande av ny E-strategi 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta E-strategi 
enligt upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till e-strategi för 
Tidaholms kommun. Tidigare E-strategi 2.0 antogs 2015/182, giltighetstid tom 
2019. 
 
E-strategin är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver hur 
kommunen ska utnyttja modern teknik för att effektivisera verksamheten.  
 
Det främsta syftet är att utveckla den kommunala servicen till alla innevånare 
och företagare. Parallellt ska e-strategin bidra till att samordna, effektivisera 
och förenkla det administrativa arbetet för kommunens medarbetare. Ett tredje 
syfte är att skapa en öppnare förvaltning som stödjer demokrati och 
delaktighet. Slutligen finns det möjligheter till miljövinster med en utvecklad e-
förvaltning.   
 
Förslaget är berett av IT-chefen och kommunens kvalitet och utvecklings-
grupp som representerar samtliga förvaltningar i kommunen.  
 
Utgångspunkter i e-strategin finns i målen i SKL:s Strategi för digital 
utveckling, kombinerade med kommunens egen målstyrning. Förslaget tar 
också avstamp i den Digitala agendan, antagen av riksdagen samt Digital 
agenda för Västra Götaland.  
 
Utöver strategin finns en handlingsplan upprättad.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta E-strategi 
enligt upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av ny E-strategi” IT-chef David 

Olsson, 2021-03-11 
 E-Strategi 2021/39. 
 Handlingsplan- Digitalisering 2021/39. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-11 
 
Ärendenummer 
2021/39 Kommunstyrelsen 
   
David Olsson     
0502-606040 
david.olsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Antagande av reviderad E-strategi 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till e-strategi för 
Tidaholms kommun. Tidigare E-strategi 2.0 antogs av kommunfullmäktige 
2015/182, giltighetstid tom 2019. 
 
E-strategin är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver hur 
kommunen ska utnyttja modern teknik för att effektivisera verksamheten.  
 
Det främsta syftet är att utveckla den kommunala servicen till alla innevånare 
och företagare. Parallellt ska e-strategin bidra till att samordna, effektivisera 
och förenkla det administrativa arbetet för kommunens medarbetare. Ett tredje 
syfte är att skapa en öppnare förvaltning som stödjer demokrati och 
delaktighet. Slutligen finns det möjligheter till miljövinster med en utvecklad e-
förvaltning.   
 
Förslaget är berett av IT-chefen och kommunens kvalitet och  utvecklings-
grupp som representerar samtliga förvaltningar i kommunen.  
 
Utgångspunkter i e-strategin finns i målen i SKL:s Strategi för digital 
utveckling, kombinerade med kommunens egen målstyrning. Förslaget tar 
också avstamp i den Digitala agendan, antagen av riksdagen samt Digital 
agenda för Västra Götaland.  
 
Utöver strategin finns en handlingsplan upprättad.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse E-Strategi 2021/39 
 Tjänsteskrivelse Handlingsplan- Digitalisering 2021/39 

 
Barnrättsbedömning 
E-strategins främsta syfte är att inkludera alla invånare, inklusive barn och 
unga. Barnrättsperspektivet har beaktats i samband med framtagandet av 
strategin och kommer även att beaktas när framtida handlingsplaner tas fram. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 Att anta E-strategi enligt upprättat förslag 
 
Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken
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Inledning 
Allt som gör att vi med teknikens hjälp kan ge bättre service till invånaren är di-
gital utveckling. Det kan vara både att vi börjar göra något nytt och att vi gör 
något på ett smartare sätt. 

Kommunens E-strategi är ett övergripande styrdokument som beskriver kom-
munens strategi för digital utveckling. 

Mål 
Tidaholms kommuns mål är att erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av 
kommunens invånare och underlättar för kommunens medarbetare.  

Den digitala utvecklingen görs med invånaren i fokus. Genom att bidra till en 
enklare vardag för privatpersoner, näringsliv och andra aktörer genom smarta-
re och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre 
kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten bidrar digitaliseringen 
till att göra Tidaholms kommun attraktivare. 

Tidaholms kommun ska arbeta utifrån nationella mål uppsatta av myndigheter 
och SKR.  

Metod och ansvarsfördelning 
Alla verksamheter inom kommunen ska arbeta med digital utveckling inom sitt 
område, digitaliseringsarbetet ska integreras i den ordinarie verksamheten. 
Verksamheterna behöver ha styr-, arbets- och uppföljningsformer som även 
stödjer digitalisering i samverkan. Beslut i frågor om digitalisering ska baseras 
på aktuell information samt öppna upp för nya lösningar. Verksamheterna be-
höver även säkerställa sin förmåga att leda i förändring. 

 IT-avdelningen är ett stöd för förvaltningarna och ansvarar för att på ett över-
gripande plan hålla ihop kommunens erbjudande av digitala tjänster. Arbetet 
med digitalisering ska konkretiseras i en handlingsplan som ska uppdateras 
regelbundet. IT-chef ansvarar för kommunens övergripande handlingsplan. 

Kommunen ska söka samarbeten och utbyten med andra myndigheter och ak-
törer kring digital utveckling. 
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Inledning 
Allt som gör att vi med teknikens hjälp kan ge bättre service till invånaren är di-
gital utveckling. Det kan vara både att vi göra något nytt och att vi gör något 
”gammalt” på ett smartare sätt.  

Att kommunen digitaliseras innebär inte att människorna inom organisationen 
blir mindre viktiga. Tvärt om är målet att digitalisera processer som inte kräver 
manuell hantering för att frigöra tid för kommunens medarbetare att göra de 
uppgifter som skapar mest mervärde för våra invånare .  

Mål 
Tidaholms kommuns mål är att erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av 
kommunens invånare och underlättar för kommunens medarbetare.  

Det innebär att de digitala lösningar vi implementerar ska medföra att våra in-
vånare kan göra något på ett enklare, öppnare, effektivare och mer hållbart 
sätt. För kommunens medarbetare ska digitalisering innebära att man behöver 
lägga mindre tid på uppgifter som inte kräver ett mänskligt öga för att istället 
kunna frigöra tid för det som kräver annan typ av kompetens. 

16 mål för effektiv och innovativ välfärd 
I SKR:s skrift Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förut-
sättningar listas 16 mål som både SKR och landets alla kommuner och regio-
ner ska arbeta med. I de fall Tidaholms kommuns förhållningssätt behöver för-
tydligas görs det i anslutning till målen. 

Mål 1: Ledarskap, styrning och organisation främjar förnyelse och ut-
veckling i en digital tid. I Tidaholms kommun har respektive förvaltning och 
verksamhet ett ansvar för att säkerställa att ny teknik implementeras och an-
vänds på ett för invånaren och verksamheten effektivt sätt. IT-avdelningen är 
ett stöd i arbetet men har inte huvudansvaret för den. 

Mål 2: Det finns en nationellt gemensam riktning och samordning i den 
digitala utvecklingen specifik för varje verksamhetsområde. Samtliga 
verksamheter inom Tidaholms kommun ska följa med i den nationella utveck-
lingen inom sitt verksamhetsområde för att tidigt kunna identifiera nya digitala 
lösningar som har potential att medföra positiva förändringar. 

Mål 3: Medarbetarna har rätt förmåga och kompetens för digitalt driven 
utveckling. När nya digitala lösningar implementeras ska det utredas om 
medarbetarnas kompetens inom området är tillräcklig eller behöver utvecklas. 
IT-avdelningen ska vara ett stöd för förvaltningarna gällande kompetensutvär-
dering och –utveckling. 

Mål 4: Offentlig sektor, näringsliv och akademi är aktivt medskapande 
aktörer i det digitala ekosystemet. Tidaholms kommun ska dela med sig av 
framsteg och bakslag inom digitaliseringsområdet för att bidra till en nationell 
lärandeprocess. 
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Mål 5: Juridiska förutsättningar för den digitala utvecklingen säkerställs.  

Mål 6: Livscykelkostnaden tas i beaktande vid investering i och finansie-
ring av digitala lösningar.  

Mål 7: Ett gemensamt ramverk för arkitektur finns och används för alla 
förvaltningsgemensamma digitala funktioner. IT-avdelningen ska alltid va-
ra med i diskussioner kring en ny digital lösning för att säkerställa att tekniken 
går att implementera med de förutsättningar som finns inom kommunen. 

Mål 8: Arbetet med informationssäkerhet sker systematiskt och riskbase-
rat. Alla verksamheter är ansvariga för att deras arbete sker på ett informa-
tionssäkert sätt. Informationssäkerhetssamordnare är ett stöd i arbetet. IT-av-
delningen ska vara delaktig i bedömningar kring it-säkerhet och risker. 

Mål 9: Öppna internationella standarder används för informationsutbyte, 
avsteg ska vara väl motiverade.  

Mål 10: Grunddatakällor är utpekade och har ett fastställt ägarskap och 
en förvaltning. Förvaltningarna har ansvaret för sina grunddatakällor.  

Mål 11: All data som får delas ska delas så öppet som möjligt på standar-
diserade format. Tidaholms kommun ska arbeta aktivt för att information ska 
göras tillgänglig som öppna data, informationen ska uppfylla kriterierna för all-
män offentlig handling och ska vara av god kvalitet, aktuell och riktig. Tida-
holms kommun ansvarar för att tillsätta en ansvarig resurs för öppna data som 
samordnar lokala resurser och projekt för att tillgängliggöra öppna data. 

Mål 12: En digital infrastruktur möjliggör informationsutbyte inom offent-
lig sektor och mellan offentlig och privat sektor.  

Mål 13: Det finns samverkande processer för digital service med ut-
gångspunkt i invånarnas och medarbetarnas behov. Grunden i Tidaholms 
kommuns digitaliseringsprocess ska vara att skapa nytta för invånare och 
medarbetare. Kommunen ska arbeta med målbilden om Tim som sätter fokus 
på invånarens perspektiv och nytta av digitalisering. Tidaholms kommun ska 
aktivt bjuda in invånare och medarbetare att komma med förlag på digitala 
tjänster som efterfrågas och vara lyhörda för alla olika typer av behov, inom 
olika grupper. 

Mål 14: Service- och tjänsteerbjudanden ska vara utformade så att an-
vändare inte behöver lämna samma information vid flera tillfällen.  

Mål 15: Gemensamma krav ställs vid utveckling och upphandling av digi-
tala lösningar.  

Mål 16: Det finns ett gemensamt basutbud av digitala tjänster för kom-
muner och regioner. Tidaholms kommun ska följa utvecklingen av digitala 
tjänster för att snabbt kunna identifiera tjänster som ger nytta för invånaren. 
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Metod och ansvarsfördelning 
Alla verksamheter inom kommunen ska arbeta med digital utveckling inom sitt 
verksamhetsområde. IT-avdelningen är ett stöd för förvaltningarna och ansva-
rar för att på ett övergripande plan hålla ihop kommunens erbjudande av digi-
tala tjänster. 

Det är förvaltningen eller verksamheten som bäst vet vad invånare inom deras 
verksamhetsområde efterfrågar och vad som tillför mest nytta. Det är också 
här medarbetarna som kan få hjälp av den nya tekniken finns. Därför är det 
förvaltningen eller verksamheten som har huvudansvaret för att arbeta med di-
gitaliseringen inom sitt område. 

IT-avdelningen är ett stöd för förvaltningar och verksamheter både innan, un-
der och efter en implementering av ett nytt digitalt arbetssätt. Oavsett om det 
rör sig om en ny e-tjänst eller ett nytt verksamhetssystem ska IT-avdelningen 
alltid involveras på ett tidigt stadie för att kunna vara ett stöd under hela pro-
cessen. IT-avdelningen har också ansvaret för att säkerställa att kommunen 
har ett helhetsperspektiv på digitaliseringen. 

Varje förvaltning ska ha en kontaktperson i IT-frågor och har också en kontakt-
person på IT-avdelningen. De båda kontaktpersonerna ska ha regelbundna 
möten för att planera och utvärdera IT-arbetet inom förvaltningen. 

Om prioriteringar behöver göras på grund av bristande resurser på IT-avdel-
ningen eller inom förvaltningen/verksamheten förs en dialog i syfte att hitta 
den för kommunen som helhet effektivaste hanteringen. 

Synpunktinhämtning 
Att ta emot invånares och medarbetares förslag och önskemål är en viktig 
pusselbit för att kunna uppnå målet att skapa nytta. Tidaholms kommun ska 
aktivt arbeta för att invånare ska inkomma med förslag på digitala funktioner 
de önskar inom den kommunala verksamheten. Internt ska det finnas ett sy-
stem för att ta hand om medarbetarnas förslag till digitalisering.  

Barnrättsperspektiv 
När nya digitala lösningar utvärderas ska särskild vikt läggas vid ett barnrätts-
perspektiv. Digitala lösningar kan ge barn större möjligheter att tillvarata sin 
rätt till delaktighet och inflytande, bidra till mer jämlika förhållanden inom ra-
men för rätten till utbildning och på andra sätt vara positiva ur ett barnrättsligt 
perspektiv. Kommunen ska aktivt arbeta för att inhämta och tillvara ta barn och 
ungas perspektiv i utvecklingen av digitala tjänster. 

Kostnadshantering 
Om ett digitaliseringsinitiativ medför en kostnad ska förvaltningen eller verk-
samheten som kommer att dra nytta av digitaliseringen bekosta processen. 

I de fall en större investering behöver göras följs ordinarie arbetssätt för inve-
steringar.  
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Uppföljning 
Varje förvaltning och verksamhet ansvarar för att följa upp sin egen utveckling 
mot ökad digitalisering och nyttorealisering. Uppföljning sker dels vid regel-
bundna avstämningar med förvaltningens kontaktperson på IT-avdelningen 
och dels genom uppföljning av kommunens målområden.  

Kommunövergripande aktiviteter 2021 
1. Lyfta fram arbetet med digitalisering på kommunens webbplats och 

tydligare bjuda in invånare att lämna förslag på digitala funktioner de 
önskar, stora som små. (Mål 13) 

2. Ta fram en struktur för hur digitaliseringsförslag ska kunna lämnas och 
hanteras inom verksamheten. (Mål 1, 2, 4, 7, 10 & 16) 

3. Ta fram en plan för kommunens arbete med öppna data. (Mål 5, 7, 9,  
11, 12 & 16) 

4. Utreda möjligheterna för en kommungemensam finansieringsmodell för 
digital utveckling. 

5. Etablera en kommunövergripande förvaltningsmodell för IT. (Mål 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 13 & 15)  

6. Ramverk för förvaltning och utveckling av e-tjänster. (Mål 3, 7, 13 & 14) 

7. Öka alla medarbetares förståelse för vikten av en korrekt livscykelhan-
tering av IT-utrustning. (Mål 6)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/299 

§ 29 Beslut om uppföljning av synpunkter och felanmälan 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporterna 
till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har under 2020 fått in 181 synpunkter och 166 
felanmälningar. 
Fördelning av hur synpunkterna kommit in är fördelat enligt nedan: 
Webbplats (kommunens hemsida) 104 
E-post   32 
Svarskort   22 
Brev   9 
Telefon   6 
Ej angivet   1 
 
Fördelningen mellan förvaltningarna är: 
Samhällsbyggnad  83 
Social- och omvårdnad  33 
Kultur- och fritid  32 
Barn- och utbildning  26 
Kommunledningskontoret  7 
 
I kommunens riktlinje för synpunktshantering lovar vi att lämna en 
mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar och svar från handläggare inom 
10 arbetsdagar till de som har skickat in en synpunkt (gäller till de som lämnat 
uppgift om återkoppling). 
Vi har till 89% klarat av att skicka mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar 
och till 84% skickat svar från handläggare inom 10 arbetsdagar. 
 
Riktlinjen för synpunktshantering tar inte upp återkopplingstider för 
felanmälan. 
 
Fördelning av hur synpunkterna kommit in är fördelat enligt nedan: 
Webbplats (kommunens hemsida) 163 
E-post   2 
Telefon   1 
 
Ärendet avslutades: 
Inom 10 dagar  97 
11-20 dagar   32 
21-30 dagar   10 
Efter 31 dagar  15 
Ej avslutade   12 
 
Klassificering av felanmälan: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Gatubelysning  93 
Gator, trafik och skyltar  27 
Parker och grönområde  15 
Gatubrunnar   10 
Lekplatser   6 
Badplatser   4 
Gång- och cykelvägar  4 
Nedskräpning  3 
Vatten- och avlopp  1 
Parkering   1 
Övrigt   1 
(Test)   1 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporterna 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport synpunkter och felanmälan Tidaholms 

kommun 2020”, huvudregistrator Marie Anebreid, 2021-02-15 
 Rapport Synpunkter Tidaholms kommun 2020  
 Rapport Felanmälan 2020 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-15 
 
Ärendenummer 
2020/299 Kommunstyrelsen 
   
Marie Anebreid     
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Rapport synpunkter och felanmälan Tidaholms kommun 2020 
 
Ärendet 
Tidaholms kommun har under 2020 fått in 181 synpunkter och 166 
felanmälningar. 
Fördelning av hur synpunkterna kommit in är fördelat enligt nedan: 
Webbplats (kommunens hemsida) 104 
E-post   32 
Svarskort   22 
Brev   9 
Telefon   6 
Ej angivet   1 
 
Fördelningen mellan förvaltningarna är: 
Samhällsbyggnad  83 
Social- och omvårdnad  33 
Kultur- och fritid  32 
Barn- och utbildning  26 
Kommunledningskontoret  7 
 
I kommunens riktlinje för synpunktshantering lovar vi att lämna en 
mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar och svar från handläggare inom 
10 arbetsdagar till de som har skickat in en synpunkt (gäller till de som lämnat 
uppgift om återkoppling). 
Vi har till 89% klarat av att skicka mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar 
och till 84% skickat svar från handläggare inom 10 arbetsdagar. 
 
Riktlinjen för synpunktshantering tar inte upp återkopplingstider för 
felanmälan. 
 
Fördelning av hur synpunkterna kommit in är fördelat enligt nedan: 
Webbplats (kommunens hemsida) 163 
E-post   2 
Telefon   1 
 
Ärendet avslutades: 
Inom 10 dagar  97 
11-20 dagar   32 
21-30 dagar   10 
Efter 31 dagar  15 
Ej avslutade   12 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Klassificering av felanmälan: 
Gatubelysning  93 
Gator, trafik och skyltar  27 
Parker och grönområde  15 
Gatubrunnar   10 
Lekplatser   6 
Badplatser   4 
Gång- och cykelvägar  4 
Nedskräpning  3 
Vatten- och avlopp  1 
Parkering   1 
Övrigt   1 
(Test)   1 
 
 
Beslutsunderlag 
  Rapport Synpunkter Tidaholms kommun 2020  
  Rapport Felanmälan 2020 

 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 
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Synpunkter och felanmälan

Vald period: 2020-01-01 - 2020-12-31
Totalt antal ärenden: 181

Sammanfattning
 

Antal registrerade synpunkter Antal %
Avslutade 181 100,0%
Totalt 181 100,0%

Rapporten omfattar: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Social- och omvårdnadsförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunledningskontoret

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020

Avslutade 18 26 21 15 13 9 16 16 8 11 13 15
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Registrering av synpunkter (2020-01-01 - 2020-12-31)
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Inkom via Antal %

Webbplatsen 104 57,5%
E-post 39 21,5%
Blankett/svarskort 22 12,2%
Brev 9 5,0%
Telefon 6 3,3%
Ej angivet 1 0,6%
Totalt 181 100,0%

 

Förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 109 60,2%
Inte alls 26 14,4%
Lite 25 13,8%
Irrelevant 17 9,4%
Mycket 4 2,2%
Totalt 181 100,0%

 

Publicering hemsida Antal %

Publicera inte 143 79,0%
Publicera 38 21,0%
Totalt 181 100,0%

 

Sekretessmarkerad Antal %

Nej 179 98,9%
Ja 2 1,1%
Totalt 181 100,0%
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Fördelning per förvaltning

 

Fördelning per förvaltning Antal Fördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen 83 45,9%
Social- och omvårdnadsförvaltningen 33 18,2%
Kultur- och fritidsförvaltningen 32 17,7%
Barn- och utbildningsförvaltningen 26 14,4%
Kommunledningskontoret 7 3,9%
Totalt 181 100,0%
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 102 49,3%
Förslag 44 21,3%
Fråga 36 17,4%
Beröm 25 12,1%
Totalt 207 100,0%
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Klagomål 15 4 23 43 17

Förslag 2 3 6 27 6

Fråga 11 4 15 6

Beröm 2 8 15

Synpunktstyp per förvaltning
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Synpunktens kategorisering

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Kategori Antal Fördelning
Fysisk miljö 88 39,6%
Övrigt 36 16,2%
Bemötande/kompetens 31 14,0%
Service & tjänster 23 10,4%
Delaktighet/inflytande 13 5,9%
Information/webb 10 4,5%
Kost 7 3,2%
Handläggningstid 6 2,7%
Öppettider/tillgänglighet 4 1,8%
Taxor/avgifter 4 1,8%
Totalt 222 100,0%
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning
Tas med vid framtida planering 59 29,8%
Kräver ingen åtgärd 46 23,2%
Åtgärdat 33 16,7%
Kommer att åtgärdas 22 11,1%
Ingen åtgärd genomförs 19 9,6%
Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 18 9,1%
Ärendet har inte hanterats 1 0,5%
Totalt 198 100,0%
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Klassificering av resultat

 

Resultat Antal Fördelning
Resultat oklart 76 38,0%
Ingen förändring 60 30,0%
Förbättrad information 14 7,0%
Förbättrad trygghet/säkerhet 9 4,5%
Överlämnat till ansvarig politiker 8 4,0%
Övriga resultat 8 4,0%
Hänvisning till annan organisation 8 4,0%
Åtgärdat fel/brist 7 3,5%
Förbättrad service 5 2,5%
Förändrade rutiner 5 2,5%
Totalt 200 100,0%

Summan för antal resultat överensstämmer inte alltid med antal registrerade synpunkter. Det beror på att flera alternativ kan väljas 
då klassificering av resultat görs.
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Barn- och
utbildningsförvaltninge

n

Kommunledningskonto
ret

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförv
altningen

Social- och
omvårdnadsförvaltning

en
Förbättrad information 2 2 6 4

Förbättrad service 1 4

Förbättrad trygghet/säkerhet 7 2

Förändrade rutiner 1 1 3

Hänvisning till annan organisation 2 2 3 1

Ingen förändring 6 3 10 27 14

Resultat oklart 18 2 14 31 11

Åtgärdat fel/brist 1 4 2

Överlämnat till ansvarig politiker 1 7

Övriga resultat 1 1 5 1
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 100 55,2%
Vill ej bli kontaktad 52 28,7%
Per telefon 25 13,8%
Per brev 4 2,2%
Totalt 181 100,0%
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Antal 57 51 10 11 0 52
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A1 - Synpunkter per förvaltning/avdelning/enhet

 

Förvaltning/avdelning Enhet Antal Fördelning
Barn- och utbildningsförvaltningen 26 14,4%

Barn- och utbildningskontoret (Enhet ej angiven) 7 3,9%
Förskola Eken 1 0,6%
Grundskola Ekedalen F-6 1 0,6%

Forsen 7-9 1 0,6%
Fröjered F-6 1 0,6%
Rosenberg F-3 1 0,6%
(Enhet ej angiven) 1 0,6%

Gymnasieskola Rudbecksgymnasiet 6 3,3%
(Enhet ej angiven) 1 0,6%

Vuxenutbildning (Enhet ej angiven) 1 0,6%
(Enhet ej angiven) (Enhet ej angiven) 5 2,8%

Kommunledningskontoret 7 3,9%
Ekonomi (Enhet ej angiven) 1 0,6%
IT och information (Enhet ej angiven) 2 1,1%
Kansli (Enhet ej angiven) 3 1,7%
Näringsliv (Enhet ej angiven) 1 0,6%

Kultur- och fritidsförvaltningen 32 17,7%
Allmänkultur (Enhet ej angiven) 1 0,6%
Badhus (Enhet ej angiven) 4 2,2%
Barnens Hus (Enhet ej angiven) 1 0,6%
Bibliotek (Enhet ej angiven) 8 4,4%
Fritid (Enhet ej angiven) 14 7,7%
Museum (Enhet ej angiven) 2 1,1%
Turistbyrå (Enhet ej angiven) 1 0,6%
Ungdomsverksamhet (Enhet ej angiven) 1 0,6%

Samhällsbyggnadsförvaltningen 83 45,9%
Exploateringsmark, skogsfastigheter(Enhet ej angiven) 8 4,4%
Fastigheter (Enhet ej angiven) 2 1,1%
Gata, park, drift VA-nät (Enhet ej angiven) 60 33,1%
Lokalvård (Enhet ej angiven) 1 0,6%
Miljö- och bygg (Enhet ej angiven) 11 6,1%
Renhållningsverk (Enhet ej angiven) 1 0,6%

Social- och omvårdnadsförvaltningen 33 18,2%
Biståndsenhet (Enhet ej angiven) 2 1,1%
Äldreomsorg Hellidshemmet 3 1,7%

Hemvård/Dagverksamhet 12 6,6%
Kortvård SSK REH 1 0,6%
Lindängen 2 1,1%
Midgård 8 4,4%
Solvik 1 0,6%
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Äldreomsorg (Enhet ej angiven) 4 2,2%
Totalt 181 100,0%
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A2 - Kommer att åtgärdas och framtida planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-Nummer Summa
Kommer att åtgärdas 22

Ankdammarna är igenväxta 1161 1
Belysning på Gamla torget och Vulcanön 969 1
Dåligt bemötande 978 1
Fontänen vid Idrottshallen 1148 1
Förslag besöksverkamhet 985 1
Klagomål - Toaletter vid Lilla Havssjön 1239 1
Klagomål Rosenbergsområdet - grönområde, gräsklippning och gatuskylt1238 1
Lindängen - borttagning av löv på altan 1341 1
Livboj i Tidan 1146 1
Musikspelande på Torggatan 1220 1
Nedfallet träd vid Ankdammarna 1142 1
Nedfallna träd över Ödegårdsstigen 1026 1
Nedskräpning från träd i Bruksvilleparken utmed östra sidan av Brogatan1030 1
Parkering av bilar på gång- och cykelvägen vid "höghuset" Östra Drottningvägen 37 A990 1
Placering av övergångsställen på Stallängsvägen från korsningen Södra Ringvägen mot Rosenberg1010 1
Svartmögel i damernas omklädningsrum i Forshallen - Badhuset 1250 1
Tidaholms skatehall 923 1
Trafikhinder vid Korpaplan 1145 1
Uppsatta dekaler "Nordfront" på trafikskyltar på Torggatan och Rådhusgatan1296 1
Vägskylt vid Kyrkans hus gällande Kungsbroskolan 1008 1
Åtgärder i Stadsparken 981 1
Ödegårdsstigen 1032 1

Tas med vid framtida planering 59
5 årsverksamhet 971 1
Angående flytt av 5 åringar 951 1
Anlägga en kulle i Stadsparken 1007 1
Avstängning av Tegnérgatan 1058 1
Belysning på Gamla torget och Vulcanön 969 1
Bemötande ansökan riksfärdtjänst 1233 1
Beröm för arbete att "Göra det fint i stan" 1338 1
Dåligt bemötande 998 1
Fartdämpande åtgärder på Fröjeredsvägen samt vid vändzonen mot Alviksvägen- Tvärvägen1109 1
Femårsverksamhet 953 1

954 1
1047 1
1051 1

Frivilliga som vill hjälpa till under Corona 1025 1
Fråga om avgift 1118 1
Fröjered skola 976 1
Fröjereds skola 977 1
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Färgglada tidaholmströjor för barn 1140 1
Förbud mot tung trafik på Vinkelgatan vid Granbacken 1103 1
Förslag sätta upp trafikspegel vid Pizzeria Rimona 1167 1
Gunga på lekplatsen vid Knottvägen 1085 1
Handikapparkering Telefongatan - markering av parkeringsplatser 1122 1
Hellidsberget - Klagomål på markarbeten 1314 1
Igensatt dike utmed Bokskogsvägen Ekedalen 1112 1
Information på faktura 1100 1
Insynsskydd motionshallen i Forshallen 935 1
invändningar mot att min dotter skall utföra praktik i denna situation världen är i1214 1
Klagomål björkar på Östra Ringvägen 1159 1
Klagomål på flytt av kortvården samt att demensboende borde finnas 1251 1
Klagomål på kommunens planteringar 1181 1
Klagomål på störning från A-traktorer 1178 1
Klagomål Rosenbergsområdet - gatuskylt, gräsklippning och grönområde 1237 1
Klagomål spontancrusing 1165 1
Klagomål yrkesförarutbildning 1204 1
Konsumentrådgivning 1070 1
Lekplatsen i Stadsparken 1353 1
Mat till Gymnasie elever 1048 1
Motionshallen i Forshallen 1253 1
Parksoffor vid Idrottshallen 938 1
Pensionärer har det bra i Tidaholm 937 1
Publicering av svar på kommunens hemsida gällande synpunkt om skogsavverkning på Hellidsberget1348 1
Relaxavdelningen i Badhuset Forshallen 1254 1
Schema för elever Hellidens skola 1143 1
skolmat under rådande situation kring Corona till Rudbecksgymnasiet 1046 1
Skötsel av odlingslotter 1056 1
Svartmögel i damernas omklädningsrum i Forshallen - Badhuset 1250 1
Tidaholms skatehall 923 1
Trafikhinder vid Korpaplan 1145 1
Underhållsarbete Ånastigen 1177 1
Uppsättning av hundlatriner - Hellidsberget 1075 1
Uppsättning av hundlatriner på Gröna vägen och Hellidsberget 1013 1
Utbyggnad av 5G 1052 1
Utegym 970 1
Utplacering av "sugga" på gång- och cykelväg mellan Spindelvägen och Sländvägen1201 1
Var rädd om vårt vackra bibliotek 1005 1
Vegetarisk mat 1234 1
Åtgärd på Ödegårdsstigen 980 1
Åtgärder i Stadsparken 981 1
Ödegårdsstigen 961 1

Totalt 81
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A3 - Försenade mottagningsbekräftelser

Antal

Intervall Rubrik ID Summa
 3 - 6 dagar 6

Barn- och utbildningsförvaltningen Femårsverksamhet 1051 1
Inskolning förskoleklass Fröjeredskola 1166 1
skolmat under rådande situation kring Corona till Rudbecksgymnasiet1046 1

Kultur- och fritidsförvaltningen Var rädd om vårt vackra bibliotek 1005 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen Störning vid Cirkle K 1193 1
Social- och omvårdnadsförvaltningenKlagomål på omvårdnad m.m. 957 1

 7 - 10 dagar 3
Barn- och utbildningsförvaltningen Klagomål yrkesförarutbildning 1204 1

Studenten 1084 1
Social- och omvårdnadsförvaltningenLarm som ej fungerat 932 1

11 - 15 dagar 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag på nya gungor på lekplats 1188 1

16 dagar + 1
Barn- och utbildningsförvaltningen Klagomål Ekedalen skola 1171 1

Totalt 11
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A4 - Försenade handläggarsvar

Antal

Intervall Rubrik ID Summa
 11 - 15 dagar 10

Barn- och utbildningsförvaltningen Budget 1017 1
Kommunledningskontoret Cykelpump i centrum 1040 1

Frivilliga som vill hjälpa till under Corona 1025 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen Borttagande av staket vid Solvik/Siggestorpsvägen1059 1

Förbud mot tung trafik på Vinkelgatan vid Granbacken1103 1
Förslag på nya gungor på lekplats 1188 1
Klagomål Rosenbergsområdet - grönområde, gräsklippning och gatuskylt1238 1
Klagomål vedeldning 1141 1
Parkeringsproblem Lindvägen Ekedalen 1011 1
Städning av Västra Drottningvägen 1062 1

16 dagar + 11
Barn- och utbildningsförvaltningen Femårsverksamhet 1051 1

Klagomål Ekedalen skola 1171 1
Schema för elever Hellidens skola 1143 1

Kommunledningskontoret Information på faktura 1100 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag för ökad trafiksäkerhet 1184 1

Klagomål på störning från A-traktorer 1178 1
Klagomål Rosenbergsområdet - gatuskylt, gräsklippning och grönområde 1237 1
Klagomål störning på campingen 1173 1

Social- och omvårdnadsförvaltningenBesöksförbud särskiltboende 1197 1
Missnöjd med förändringar växelvården 1168 1
Missnöjd med tider 1050 1

Totalt 21
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A5 - Synpunkter som utvecklat verksamheten mycket

Antal

Förbättrat/utvecklat Rubrik ID Summa
Mycket 4

Kultur- och fritidsförvaltningen Tidaholms skatehall 923 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen Hellidsberget - Beröm för skötsel av skogsavverkning1324 1

Publicering av svar på kommunens hemsida gällande synpunkt om skogsavverkning på Hellidsberget1348 1
Social- och omvårdnadsförvaltningenDåligt bemötande 978 1

Totalt 4
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Rapport inkomna felanmälningar
Vald period 2020-01-01 - 2020-12-31

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020

Öppna 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 8

Avslutade 13 9 24 4 12 12 15 15 12 10 22 6
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97 32 10 15 12
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Inkom via Antal %

Webbplatsen 163 98,2%
E-post 2 1,2%
Telefon 1 0,6%
Totalt 166 100,0%

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 96 57,8%
Vill ej bli kontaktad 70 42,2%
Totalt 166 100,0%
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Kategori
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Antal
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Kategori Antal Fördelning
Gatubelysning 93 56,0%
Gator, trafik och skyltar 27 16,3%
Parker och grönområden 15 9,0%
Gatubrunnar 10 6,0%
Lekplatser 6 3,6%
Badplatser 4 2,4%
Gång- och cykelvägar 4 2,4%
Nedskräpning 3 1,8%
Övrigt 1 0,6%
Vatten och avlopp 1 0,6%
Test 1 0,6%
Parkering 1 0,6%
Totalt 166 100,0%

Antal
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning
Kommer att åtgärdas 134 74,0%
Åtgärdat 16 8,8%
Tas med vid framtida planering 16 8,8%
Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 10 5,5%
Kräver ingen åtgärd 2 1,1%
[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 1 0,6%
Ärendet har inte hanterats 1 0,6%
Ingen åtgärd genomförs 1 0,6%
Totalt 181 100,0%
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Fel som kommer att åtgärdas

Antal

Klassificering av åtgärder ID-Nummer Summa
Kommer att åtgärdas 135

Badplatser: Dyckertsgatan 1183 1
Badplatser: Norra Ringvägen 1182 1
Badplatser: O 2829 1189 1
Gator, trafik och skyltar: (13.9228310340847,58.1403920401265) 1192 1
Gator, trafik och skyltar: (13.9611308468679,58.1890147222789) 1248 1
Gator, trafik och skyltar: (13.9683445774238,58.1729804132881) 1198 1
Gator, trafik och skyltar: (13.9736414233714,58.1843153831465) 924 1
Gator, trafik och skyltar: (13.9781414065417,58.181904495225) 1180 1
Gator, trafik och skyltar: Forsgatan 1079 1
Gator, trafik och skyltar: Förargatan 1263 1
Gator, trafik och skyltar: Korsgatan 1006 1
Gator, trafik och skyltar: Lagmansgatan 1320 1
Gator, trafik och skyltar: Stallängsvägen 1274 1
Gator, trafik och skyltar: Ulvestorpsgatan 1137 1
Gator, trafik och skyltar: Vårvindsgatan 1067 1
Gator, trafik och skyltar: Västra Drottningvägen 1157 1
Gator, trafik och skyltar: Öster gatan 1174 1
Gatubelysning: (13.8409029597358,58.2020732956047) 1312 1
Gatubelysning: (13.8437736070817,58.1964081684548) 963 1
Gatubelysning: (13.947542053448,58.1766241865047) 1229 1
Gatubelysning: (13.9531528901375,58.1806017713457) 995 1
Gatubelysning: (13.9536093281452,58.1741945466866) 1089 1
Gatubelysning: (13.9651620013226,58.1899688034383) 1215 1
Gatubelysning: (13.9669605575733,58.1908352541565) 1170 1
Gatubelysning: (13.9740308404258,58.1873547076821) 1288 1
Gatubelysning: (13.9741817533816,58.1878345929358) 942 1
Gatubelysning: (13.9774022249814,58.1853368718454) 1207 1
Gatubelysning: (13.989785392732,58.1856922117069) 1319 1
Gatubelysning: (14.0143097655911,58.2478275012195) 1071 1
Gatubelysning: (14.0191602093566,58.139094057734) 1037 1
Gatubelysning: (14.0234238978807,58.2503480068847) 1078 1
Gatubelysning: 193 929 1
Gatubelysning: Acklingavägen 1014 1
Gatubelysning: Acklingavägen 8 1015 1
Gatubelysning: Björstorpsvägen 1190 1

1260 1
Gatubelysning: Bredgårdsgatan 1065 1

1102 1
1211 1

Gatubelysning: Eriksbergsgatan 1217 1
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Gatubelysning: Forsgatan 997 1
1004 1
1009 1
1036 1
1258 1
1277 1

Gatubelysning: Forsgatan  28 1000 1
Gatubelysning: Geijersgatan 921 1

922 1
Gatubelysning: Holmavägen 1333 1
Gatubelysning: Hästhagsvägen 1343 1
Gatubelysning: Hästskovägen 1252 1
Gatubelysning: Hörnviksgatan 1236 1
Gatubelysning: Industrigatan 1044 1
Gatubelysning: Ingemarsgatan 1305 1
Gatubelysning: Järnvägsgatan 1224 1
Gatubelysning: Knottvägen 1313 1

1317 1
1344 1

Gatubelysning: Korsgatan 1289 1
Gatubelysning: Kullegatan 1001 1

1021 1
1042 1

Gatubelysning: Liden 1349 1
Gatubelysning: Långgatan 1019 1

1350 1
Gatubelysning: Malmhultsvägen 1090 1

1219 1
Gatubelysning: Norra Ringvägen 920 1

1038 1
Gatubelysning: Näbbåsvägen 1041 1
Gatubelysning: O 2844 1308 1
Gatubelysning: O 2846 1291 1

1355 1
Gatubelysning: O 2873.01 1242 1
Gatubelysning: O 2880 1027 1

1054 1
1294 1

Gatubelysning: O 2892 1012 1
Gatubelysning: Skillnadsgatan 1276 1

1290 1
Gatubelysning: Skolgatan 42 1278 1
Gatubelysning: Slåttervägen 1244 1
Gatubelysning: Slättgatan 989 1
Gatubelysning: Sågartorpsvägen 1245 1
Gatubelysning: Södra Kungsvägen 1267 1
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Gatubelysning: Södra Ringvägen 1108 1
Gatubelysning: Tegelladsgatan 1091 1
Gatubelysning: Tegnérgatan 944 1

1039 1
Gatubelysning: Trädgårdsgatan 1283 1

1287 1
Gatubelysning: Vasagatan 952 1

958 1
Gatubelysning: Vråbolsvägen 1028 1

1342 1
Gatubelysning: Västra Drottningvägen 1088 1

1292 1
Gatubelysning: Åvägen 1185 1

1206 1
1225 1

Gatubelysning: Älvstorpsvägen 1318 1
Gatubelysning: Älvstorpsvägen 10 1020 1
Gatubelysning: Östra Drottningvägen 926 1

927 1
1255 1
1264 1

Gatubelysning: Övertorpsvägen 959 1
Gatubelysning: Övertorpsvägen 20 1332 1
Gatubrunnar: (13.8418107199589,58.2039565041883) 1202 1
Gatubrunnar: (13.9169224269755,58.1419416196538) 1149 1
Gatubrunnar: Norra Ringvägen 1176 1
Gatubrunnar: Rådhusgatan 991 1
Gatubrunnar: Trädgårdsgatan 975 1
Gatubrunnar: Åvägen 1120 1
Gång- och cykelvägar: Sågartorpsvägen 1133 1
Gång- och cykelvägar: Wingquistgatan 1132 1
Lekplatser: (13.9458722439953,58.1636545141045) 1153 1
Lekplatser: Granbacksgatan  1087 1
Lekplatser: Knottvägen 1169 1
Lekplatser: Övertorpsvägen 1131 1
Nedskräpning: (13.9964934251904,58.1848105006053) 925 1
Norra Ringvägen 1158 1
Parker och grönområden: (13.9601557933025,58.1783107190494) 1097 1
Parker och grönområden: (13.9667466690123,58.1820475803193) 1031 1
Parker och grönområden: Kanalgatan 1129 1
Parker och grönområden: Malmhultsvägen 1199 1
Parker och grönområden: Trädgårdsgatan 1191 1
Parker och grönområden: Videgatan 949 1
Vatten och avlopp: Rådhusgatan 1268 1
Övrigt: (13.9530898954063,58.1850904852955) 1124 1
Övrigt: (13.9534639702822,58.1840726285853) 1158 1
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Övrigt: (13.9610117625512,58.179194990655) 919 1
Övrigt: Norra Kyrkogårdsgatan 1127 1
Övrigt: Tallvägen 1150 1

Tas med vid framtida planering 16
Gator, trafik och skyltar: (13.9736414233714,58.1843153831465) 924 1
Gator, trafik och skyltar: Öster gatan 1156 1

1163 1
Gatubelysning: Eriksbergsgatan 1217 1
Gatubelysning: Industrigatan 1044 1
Gatubelysning: Korsgatan 1289 1
Gatubelysning: Skillnadsgatan 1290 1
Gatubelysning: Tegnérgatan 1039 1
Gatubrunnar: (13.9169224269755,58.1419416196538) 1149 1
Gatubrunnar: (13.9646362883555,58.1656746771577) 960 1
Gång- och cykelvägar: (13.9616508177651,58.181779668051) 1086 1
Lekplatser: Sandvägen 1226 1
Parker och grönområden: Källstorpsvägen 1077 1
Övrigt: (13.9530898954063,58.1850904852955) 1124 1
Övrigt: Norra Kyrkogårdsgatan 1127 1
Övrigt: Norra Ringvägen 1195 1

Totalt 151
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Gatorna med flest felanmälningar

 

Gata Antal Fördelning
Norra Ringvägen 8 17,8%
Forsgatan 7 15,6%
Knottvägen 5 11,1%
Östra Drottningvägen 5 11,1%
Öster gatan 4 8,9%
Åvägen 4 8,9%
Trädgårdsgatan 4 8,9%
O 2880 4 8,9%
Sågartorpsvägen 4 8,9%
Totalt 45 100,0%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/300 

§ 50 Beslut om återrapportering inkomna klagomål på Brukets 
Allservice 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga social- och 
omvårdnadsnämndens beslut § 20/2021 till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt policy för socialt företagande i Tidaholms kommun har 
kommunstyrelsen huvudansvaret för frågor som rör social ekonomi och socialt 
företagande i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen har därför efter inkomna klagomål på Brukets Allservice och 
genomförda utredningar på social- och omvårdnadsnämnden respektive 
samhällsbyggnadsnämnden följt upp ärendet. Under uppföljningen beslutade 
kommunstyrelsen 2020-06-10 (§ 127/2020) att social- och 
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering senast 2020-12-
31. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med den 
upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning.  
Social- och omvårdnadsnämnden har 2021-02-23 (§ 20/2021) beslutat att 
godkänna återrapporteringen och översända denna till kommunstyrelsen. Av 
beslutet framgår att nämnden gör bedömningen att återrapporteringen kring 
Brukets allservice är genomförd och att kommunstyrelsen med detta bör 
kunna avsluta tillsynen av Brukets allservice.  
 
Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet framgår bl.a. följande. 
Social- och omvårdnadsnämnden har tagit del av arbetsmiljöundersökningar 
som genomförts på Brukets allservice. Det kan konstateras att upplevelsen av 
arbetsmiljön hos medarbetare väsentligt förbättrats jämfört med 2019. 
Nämnden har vidare tagit del av verksamhetsberättelsen för 2020 och även i 
denna framgår att arbetsmiljön upplevs som bättre, och sjukfrånvaron har 
minskats. Brukets allservice har aktivt arbetat med att ta del av de anställdas 
syn på arbetsmiljön och har under 2020 genomfört två stycken 
medarbetarundersökningar. Enligt Brukets allservices resultatrapport för 
perioden januari – september 2020 är resultatet för perioden ett överskott på 
102 000 kronor. Brukets allservice har startat en samverkan med Connect 
Skaraborg för att få stöd i att bland annat upprätta en affärsplan.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen därmed kan lägga 
återrapporteringen till handlingarna. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga social- och 
omvårdnadsnämndens beslut § 20/2021 till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om återrapportering gällande klagomål på 

Brukets Allservice”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-07. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 20/2021 ”Beslut om 

redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 2021-
02-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Återrapportering till KS rörande Brukets allservice”, 
socialchef Maria Olsson, 2021-01-31. 

 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 2001-01-200930 
 Handlingsplan 2019-2020 – Brukets Allservice 
 Kommunstyrelsens beslut § 127/2020 ”Beslut om återrapportering 

gällande klagomål på Brukets allservice”, 2020-06-10. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 36/2020 ”Beslut om 

redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 2020-
04-14. 

 Kommunstyrelsens beslut § 5/2020 ”Beslut om utredning av inkomna 
klagomål på Brukets Allservice”, 2020-01-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Utredning med anledning av inkomna klagomål på 
socialt företag Brukets allservice”, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-
22. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-07 
 
Ärendenummer 
2019/300 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om återrapportering gällande klagomål på 
Brukets allservice 
 
Ärendet 
Enligt policy för socialt företagande i Tidaholms kommun har 
kommunstyrelsen huvudansvaret för frågor som rör social ekonomi och socialt 
företagande i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen har därför efter inkomna klagomål på Brukets Allservice och 
genomförda utredningar på social- och omvårdnadsnämnden respektive 
samhällsbyggnadsnämnden följt upp ärendet. Under uppföljningen beslutade 
kommunstyrelsen 2020-06-10 (§ 127/2020) att social- och 
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering senast 2020-12-
31. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med den 
upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning.  
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 20/2021 ”Beslut om 

redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 2021-
02-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Återrapportering till KS rörande Brukets allservice”, 
socialchef Maria Olsson, 2021-01-31. 

 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 2001-01-200930 
 Handlingsplan 2019-2020 – Brukets Allservice 
 Kommunstyrelsens beslut § 127/2020 ”Beslut om återrapportering 

gällande klagomål på Brukets allservice”, 2020-06-10. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 36/2020 ”Beslut om 

redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 2020-
04-14. 

 Kommunstyrelsens beslut § 5/2020 ”Beslut om utredning av inkomna 
klagomål på Brukets Allservice”, 2020-01-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Utredning med anledning av inkomna klagomål på 
socialt företag Brukets allservice”, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-
22. 

 
Utredning 
Social- och omvårdnadsnämnden har 2021-02-23 (§ 20/2021) beslutat att 
godkänna återrapporteringen och översända denna till kommunstyrelsen. Av 
beslutet framgår att nämnden gör bedömningen att återrapporteringen kring 
Brukets allservice är genomförd och att kommunstyrelsen med detta bör 
kunna avsluta tillsynen av Brukets allservice.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet framgår bl.a. följande. 
Social- och omvårdnadsnämnden har tagit del av arbetsmiljöundersökningar 
som genomförts på Brukets allservice. Det kan konstateras att upplevelsen av 
arbetsmiljön hos medarbetare väsentligt förbättrats jämfört med 2019. 
Nämnden har vidare tagit del av verksamhetsberättelsen för 2020 och även i 
denna framgår att arbetsmiljön upplevs som bättre, och sjukfrånvaron har 
minskats. Brukets allservice har aktivt arbetat med att ta del av de anställdas 
syn på arbetsmiljön och har under 2020 genomfört två stycken 
medarbetarundersökningar. Enligt Brukets allservices resultatrapport för 
perioden januari – september 2020 är resultatet för perioden ett överskott på 
102 000 kronor. Brukets allservice har startat en samverkan med Connect 
Skaraborg för att få stöd i att bland annat upprätta en affärsplan.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen därmed kan lägga 
återrapporteringen till handlingarna. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga social- och omvårdnadsnämndens 
beslut § 20/2021 till handlingarna. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden

179



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/162 

§ 20 Beslut om redovisning med anledning av klagomål på Brukets 
Allservice 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna 
återrapporteringen och översända denna till kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Efter inkomna klagomål på Brukets Allservice (BAS) och genomförda 
utredningar från social- och omvårdnadsnämnden samt återrapportering kring 
detta till Kommunstyrelsen fattades beslut om att Social- och 
omvårdnadsnämnden skulle ge en ytterligare återrapportering i ärendet till 
kommunstyrelsen.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden gör bedömningen att återrapporteringen 
kring brukets allservice är genomförd och att Kommunstyrelsen med detta bör 
kunna avsluta tillsynen av Brukets allservice.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna återrapporteringen och översända denna till 
kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/38 

”Beslut om redovisning med anledning av klagomål på Brukets 
Allservice”, 2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse, ” Återrapportering till KS rörande Brukets allservice”, 
socialchef Maria Olsson, 2021-01-31. 

 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 200101-200930 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-31 
 
Ärendenummer 
2019/162 Namn 
 Kommunstyrelsen 
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Återrapportering till KS rörande Brukets allservice 
 
Ärendet 
Efter inkomna klagomål på Brukets Allservice (BAS) och genomförda 
utredningar från social- och omvårdnadsnämnden samt återrapportering kring 
detta till Kommunstyrelsen fattades beslut om att Social- och 
omvårdnadsnämnden skulle ge en ytterligare återrapportering i ärendet till 
Kommunstyrelsen.   
 
Beslutsunderlag 
 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 200101-200930 

 
Utredning 
Social- och omvårdnadsnämnden har tagit del av arbetsmiljöundersökningar 
som genomförts på BAS. Det kan konstateras att upplevelsen av arbetsmiljön 
hos medarbetare väsentligt förbättrats jämfört med 2019. Nämnden har vidare 
tagit del av verksamhetsberättelsen för 2020 och även i denna framgår att 
arbetsmiljön upplevs som bättre, och sjukfrånvaron har minskats. BAS har 
aktivt arbetat med att ta del av de anställdas syn på arbetsmiljön och har 
under 2020 genomfört två stycken medarbetarundersökningar.  
 
Enligt BAS resultatrapport för perioden januari – september 2020 är resultatet 
för perioden ett överskott på 102 000 kronor. 
 
BAS har startat en samverkan med Connect Skaraborg för att få stöd i att 
bland annat upprätta en affärsplan.  
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Med ovanstående för handen gör Social- och omvårdnadsnämnden 
bedömningen att återrapporteringen kring brukets allservice är genomförd och 
att Kommunstyrelsen med detta bör kunna avsluta tillsynen av Brukets 
allservice.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen 
och översända denna till Kommunstyrelsen.  
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-09-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2020-10-12 11:38
Senaste vernr A 708 B 743 C 1325 D 393 

E 428 G 11 K 19 N 217 O 8 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001  Försäljning inom Sverige, 25 % moms 532 205,46 532 205,46 488 185,82 

3040  Biltvätt 67 632,00 67 632,00 64 340,00 

3041  Biltvätt och däckbyte 1 480,00 1 480,00 1 400,00 

3042  Däckbyte 320,00 320,00 1 890,60 

3043  Gräsklippning 549 900,00 549 900,00 469 445,40 

3044  Vedförsäljning huggen 27 158,00 27 158,00 44 586,00 

3046  Snöskottning 3 150,00 3 150,00 76 700,00 

3047  Trädgårdsarbete 560 137,70 560 137,70 410 530,69 

3048  Arbetskostnad 738 265,00 738 265,00 492 825,50 

3049  Städning 35 370,00 35 370,00 18 540,00 

3050  Däckhotell 1 840,00 1 840,00 14 240,00 

3052  Resekostnad 79 188,20 79 188,20 69 899,69 

3054  Flytthjälp -1 800,00 -1 800,00 0,00 

3100  Försäljning av varor återbruket 1 920,00 1 920,00 520,00 

3110  Varor återbruket 25 % 716 079,53 716 079,53 573 836,36 

3130  Varor återbruket 6% 25 928,75 25 928,75 15 592,18 

3610  Medlemsavgifter 1 700,00 1 700,00 0,00 

3740  Öres- och kronutjämning 936,82 936,82 5 009,72 

Summa nettoomsättning 3 341 411,46 3 341 411,46 2 747 541,96

Övriga rörelseintäkter

3973  Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 0,00 0,00 10 000,00 

3985  Erhållna statliga bidrag 3 595 377,00 3 595 377,00 3 405 008,00 

3987  Erhållna kommunala bidrag 874 749,99 874 749,99 1 799 750,00 

3994  Försäkringsersättningar 4 560,00 4 560,00 9 350,00 

3999  Övriga rörelseintäkter 5,98 5,98 306 202,00 

Summa övriga rörelseintäkter 4 474 692,97 4 474 692,97 5 530 310,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 7 816 104,43 7 816 104,43 8 277 851,96

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000  Inköp av varor från Sverige -14 873,76 -14 873,76 0,00 

4010  Varu och materialinköp -86 588,45 -86 588,45 -40 123,66 

4500  Övriga momspliktiga inköp 0,00 0,00 -2 584,00 

Summa råvaror och förnödenheter -101 462,21 -101 462,21 -42 707,66

BRUTTOVINST 7 714 642,22 7 714 642,22 8 235 144,30

Övriga externa kostnader

5010  Lokalhyra -387 809,80 -387 809,80 -318 587,90 

5020  El för belysning -44 219,20 -44 219,20 -35 190,93 

5030  Värme -64 219,00 -64 219,00 0,00 

5060  Städning och renhållning -3 820,80 -3 820,80 -301,19 
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https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3046&toacct=3046&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3047&toacct=3047&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3610&toacct=3610&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3973&toacct=3973&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3985&toacct=3985&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3987&toacct=3987&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3994&toacct=3994&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3999&toacct=3999&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4000&toacct=4000&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4500&toacct=4500&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5030&toacct=5030&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5060&toacct=5060&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-09-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2020-10-12 11:38
Senaste vernr A 708 B 743 C 1325 D 393 

E 428 G 11 K 19 N 217 O 8 

Period Ackumulerat Period fg år

5090  Övriga lokalkostnader -14 272,40 -14 272,40 -79 577,10 

5120  El för belysning 0,00 0,00 -5 325,75 

5130  Värme 0,00 0,00 -73 368,25 

5160  Städning och renhållning 0,00 0,00 -5 667,54 

5210  Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -39 173,88 -39 173,88 0,00 

5220  Hyra av inventarier och verktyg 0,00 0,00 -2 323,26 

5310  El för drift -2 500,00 -2 500,00 0,00 

5360  Diesel, och bränsle till gräsklippare och 
motorbrännolja -42,56 -42,56 0,00 

5410  Förbrukningsinventarier -69 774,40 -69 774,40 -3 640,80 

5420  Programvaror -7 629,60 -7 629,60 -15 888,00 

5460  Förbrukningsmaterial -182 761,61 -182 761,61 -127 196,17 

5480  Arbetskläder och skyddsmaterial -77 622,93 -77 622,93 -44 073,67 

5500  Reparation och underhåll (gruppkonto) -733,60 -733,60 -23 862,36 

5510  Reparation och underhåll av maskiner och andra 
tekniska anläggningar -42 238,40 -42 238,40 -5 527,99 

5520  Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och 
datorer m.m. -22 655,53 -22 655,53 -2 012,00 

5600  Kostnader för transportmedel (gruppkonto) -7 056,00 -7 056,00 -1 036,00 

5611  Drivmedel för personbilar -109 812,47 -109 812,47 -90 303,00 

5612  Försäkring och skatt för personbilar -48 282,02 -48 282,02 -32 242,40 

5613  Reparation och underhåll av personbilar -18 793,44 -18 793,44 -35 649,44 

5615  Leasing av personbilar -9 878,94 -9 878,94 0,00 

5620  Lastbilskostnader -832,00 -832,00 0,00 

5622  Skatt försäkring lastbil -42 817,20 -42 817,20 -35 033,20 

5623  Reparation Lastbilar -36 813,43 -36 813,43 -35 751,22 

5700  Frakter och transporter (gruppkonto) 0,00 0,00 -31,20 

5900  Reklam och PR (gruppkonto) -26 403,50 -26 403,50 0,00 

5910  Annonsering -8 470,40 -8 470,40 -1 500,00 

5990  Övriga kostnader för reklam och PR -16 941,40 -16 941,40 -7 250,50 

6060  Kreditförsäljningskostnader -6 197,90 -6 197,90 0,00 

6071  Representation, avdragsgill 0,00 0,00 -1 602,68 

6090  Övriga försäljningskostnader 0,00 0,00 -36 439,00 

6100  Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -2 080,00 -2 080,00 0,00 

6110  Kontorsmateriel -5 131,44 -5 131,44 -9 207,62 

6200  Tele och post (gruppkonto) -3 502,00 -3 502,00 0,00 

6210  Telekommunikation -987,20 -987,20 -984,00 

6212  Mobiltelefon -41 102,55 -41 102,55 -52 676,42 

6230  Datakommunikation -32 277,68 -32 277,68 -16 719,00 

6250  Postbefordran -92,00 -92,00 -4 588,00 

6310  Företagsförsäkringar -20 627,00 -20 627,00 -13 455,00 

6350  Förluster på kundfordringar -486,48 -486,48 0,00 

6370  Kostnader för bevakning och larm -18 825,50 -18 825,50 0,00 

6390  Övriga riskkostnader 0,00 0,00 -1 620,02 

6420  Ersättningar till revisor -3 120,00 -3 120,00 -49 471,36 

6530  Redovisningstjänster -9 100,80 -9 100,80 -7 500,00 

6560  Serviceavgifter till branschorganisationer -700,00 -700,00 0,00 

6570  Bankkostnader -22 403,02 -22 403,02 -22 308,77 

6590  Övriga externa tjänster -8 188,60 -8 188,60 -1 736,00 

6980  Föreningsavgifter 0,00 0,00 -1 250,00 

6981  Föreningsavgifter, avdragsgilla -10 522,50 -10 522,50 -14 655,25 
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Tidaholms Alltjänst Ek. Förening
769630-1147
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-09-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2020-10-12 11:38
Senaste vernr A 708 B 743 C 1325 D 393 

E 428 G 11 K 19 N 217 O 8 

Period Ackumulerat Period fg år

6982  Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -4 944,00 -4 944,00 0,00 

6990  Övriga externa kostnader -950,00 -950,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -1 476 813,18 -1 476 813,18 -1 215 552,99

Personalkostnader

7010  Löner till kollektivanställda -3 429 652,53 -3 429 652,53 -3 647 942,34 

7081  Sjuklöner till kollektivanställda 0,00 0,00 -92 511,93 

7082  Semesterlöner till kollektivanställda 0,00 0,00 -524 173,24 

7090  Förändring av semesterlöneskuld -49 261,00 -49 261,00 6 416,00 

7210  Löner till tjänstemän -1 146 859,56 -1 146 859,56 -535 824,74 

7281  Sjuklöner till tjänstemän 0,00 0,00 -14 090,76 

7285  Semesterlöner till tjänstemän 0,00 0,00 -132 090,47 

7331  Skattefria bilersättningar -92,50 -92,50 0,00 

7390  Övriga kostnadsersättningar och förmåner 16 804,58 16 804,58 0,00 

7410  Pensionsförsäkringspremier -43 024,20 -43 024,20 0,00 

7510  Lagstadgade sociala avgifter -1 056 590,00 -1 056 590,00 -1 553 641,00 

7519  Sociala avgifter för semester- och löneskulder -15 479,00 -15 479,00 2 016,00 

7530  Särskild löneskatt -41 723,25 -41 723,25 0,00 

7570  Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -6 002,80 -6 002,80 0,00 

7575  Pensionsvalet PV -15 645,00 -15 645,00 0,00 

7590  Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -112 012,50 -112 012,50 -216 518,35 

7600  Övriga personalkostnader (gruppkonto) -1 875,82 -1 875,82 -18 668,21 

7610  Utbildning -33 850,78 -33 850,78 0,00 

7620  Sjuk- och hälsovård 0,00 0,00 -9 460,00 

7621  Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -500,00 -500,00 -3 120,00 

7631  Personalrepresentation, avdragsgill -15 291,91 -15 291,91 0,00 

7690  Övriga personalkostnader 171,85 171,85 -20 878,27 

Summa personalkostnader -5 950 884,42 -5 950 884,42 -6 760 487,31

Avskrivningar

7832  Avskrivningar på inventarier och verktyg -83 475,00 -83 475,00 -84 861,00 

7834  Avskrivningar på bilar och andra transportmedel -95 670,00 -95 670,00 -82 449,00 

Summa avskrivningar -179 145,00 -179 145,00 -167 310,00

RÖRELSERESULTAT 107 799,62 107 799,62 91 794,00

Finansiella poster

8314  Skattefria ränteintäkter 3,00 3,00 0,00 

8400  Räntekostnader (gruppkonto) -5 068,47 -5 068,47 -11 634,31 

8423  Räntekostnader för skatter och avgifter -455,00 -455,00 -13 438,00 

Summa finansiella poster -5  520,47 -5  520,47 -25 072,31

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 102 279,15 102 279,15 66 721,69

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -7 713 825,28 -7 713 825,28 -8 211 130,27

BERÄKNAT RESULTAT 102 279,15 102 279,15 66 721,69
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https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7519&toacct=7519&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7530&toacct=7530&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7570&toacct=7570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7575&toacct=7575&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7590&toacct=7590&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7600&toacct=7600&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7610&toacct=7610&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7620&toacct=7620&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7621&toacct=7621&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7631&toacct=7631&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7690&toacct=7690&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7832&toacct=7832&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7834&toacct=7834&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8314&toacct=8314&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8400&toacct=8400&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=623859ba4d0d4d8c94d3b3456d0db48e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8423&toacct=8423&fromdate=2020-01-01&todate=2020-09-30&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Dokumentnamn 

Riskbedömning och handlingsplan 

Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening 
 

 

Datum Version 

Tommy, Petra, Nicklas 
 

Framtagen av 
Petra Vulevity 

Godkänd av 

 

Riskkälla 
 

Åtgärd Ansvarig Klart, när, utfall. 

 
APT 
 

 
Möte varje månad 

 
Tommy, Nicklas 

 
Sept-19 

Har haft möten 24/9, 31/10, 28/11, 
20/12-19. 30/1,28/2, 27/3-20 

 
Medarbetarsamtal 
 

Ha samtal med 
personalen varje höst 

 
Tommy, Petra 

 
Nov-Dec-19 

 
Tommy och Petra har haft samtal 

 
Konflikter 
 

 
Alla måste prata med 
varandra. Enkät. 

 
Alla 

 
Sept-19, Feb-20 

 
Enkäterna har genomförts dessa 
månader med klar förbättring i feb-20 

 
Lönesamtal 
 

 
Samtal våren -20 

 
Tommy, Petra 

 
Juni-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/300 

§ 127 Beslut om återrapportering gällande klagomål på Brukets 
allservice 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga social- och omvårdnadsnämndens 
beslut § 36/2020 till handlingarna. 

 Kommunstyrelsen beslutar att social- och omvårdnadsnämnden ska 
inkomma med en återrapportering senast 2020-12-31. Av 
återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med den 
upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk 
redovisning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter inkomna klagomål på Brukets Allservice och genomförda utredningar på 
social- och omvårdnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade kommunstyrelsen 2020-01-08 (§5/2020) dels att lägga 
redovisningarna av utredningarna till handlingarna, dels att social- och 
omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en återrapportering senast 2020-
04-30. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med 
den upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning. 
Social- och omvårdnadsnämnden har 2020-04-14 (§ 36/2020) fattat beslut om 
återrapporteringen till kommunstyrelsen. Av beslutet framgår att ekonomin har 
förbättrats och att föreningen visar ett positivt resultat 2019. Det framgår också 
att handlingsplanen följs och utvärderas regelbundet samt att arbetsmiljön 
uppvisar en förbättring efter arbetsmiljöenkät gjord i februari. Handlingsplan 
och årsredovisning har bilagts ärendet. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att återrapportering har skett i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att förbättringar har visats både 
vad gäller ekonomin och arbetsmiljön. Det inkomna beslutet bör således 
läggas till handlingarna.  
 
När det gäller ekonomin konstateras att företaget fortfarande har ett 
underskott i eget kapital. Med tanke på det positiva resultatet 2019 har 
underskottet minskat, vilket är positivt. Kommunledningsförvaltningen anser 
dock att det är av vikt att säkerställa att utvecklingen kvarstår på lång sikt och 
föreslår därför kommunstyrelsen att återigen besluta att social- och 
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering, senast 2020-12-
31. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med den 
upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga social- och 
omvårdnadsnämndens beslut § 36/2020 till handlingarna. 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att social- och 
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering senast 
2020-12-31. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

arbetet med den upprättade handlingsplanen fortskrider samt en 
ekonomisk redovisning. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 57/2020 ”Beslut om återrapportering gällande 

klagomål på Brukets allservice”, 2020-05-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om återrapportering gällande klagomål på 

Brukets allservice”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-14. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 36/2020 ”Beslut om 

redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 2020-
04-14. 

 Handlingsplan 2019-2020. 
 Årsredovisning 2019. 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2020 ”Beslut om utredning av inkomna 

klagomål på Brukets Allservice”, 2020-01-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning med anledning av inkomna klagomål på 

socialt företag Brukets allservice”, kanslichef Anna Eklund, 2019-11-
22. 

 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/162 

§ 36 Beslut om redovisning med anledning av klagomål på Brukets 
Allservice 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen önskar en återrapportering, från social- och 
omvårdnadsnämnden i ärendet BAS (Brukets Allservice). 
Ekonomin har förbättrats, föreningens visar ett positivt resultat år 2019. 
Handlingsplanen följs och utvärderas regelbundet. Arbetsmiljön uppvisar en 
förbättring efter arbetsmiljöenkät gjort i februari.  
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-31 § 

69, ” Beslut om redovisning med anledning av klagomål på Brukets 
Allservice”. 

 Tjänsteskrivelse, ”Återrapportering till kommunstyrelsen angående 
BAS (Brukets Allservice)”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 
2020-02-25. 

 Reviderad handlingsplan 
 Årsredovisning BAS 2019 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-01-08 § 5, ”Beslut om utredning av 

inkomna klagomål på Brukets Allservice”. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta skicka rapporten till kommunstyrelsen. 

 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att skicka rapporten till 
kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-01-08 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/300 

§ 5 Beslut om utredning av inkomna klagomål på Brukets 
Allservice 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 36/2016, att bevilja stöd till den ideella 
föreningen Vägen till arbete i Tidaholm (numera Brukets Allservice), att stödet 
ska belasta social- och omvårdnadsnämndens budget samt att social- och 
omvårdnadsnämnden ska sköta kontakten med föreningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019-06-18 tagit emot klagomål på 
Brukets Allservice. Klagomålen rör främst bristande arbetsmiljö för anställda 
samt hantering och agerande som är i strid med diverse lagstiftning såsom 
miljöbalken och ordningslagen. Förvaltningen valde att inleda ett 
tillsynsärende med anledning av uppgifterna.  
 
Förvaltningen skickade även vidare klagomålet till kommunstyrelsen. Detta 
eftersom det framgår av policy för socialt företagande i Tidaholms kommun att 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för frågor som rör social ekonomi och 
socialt företagande i kommunen samt då kommunstyrelsen har en 
övergripande uppsiktsplikt gentemot nämndernas verksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat ärendet till social- och 
omvårdnadsnämnden för utredning och vidtagande av eventuella åtgärder 
samt med en begäran om redovisning av detta till kommunstyrelsen.   
 
Kommunledningsförvaltningen har även inhämtat en redovisning från 
samhällsbyggnadsnämnden om hur nämnden utreder inkomna klagomål samt 
eventuella åtgärder som nämnden vidtar. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2019 ”Beslut om 

utredning av inkomna klagomål på Brukets Allservice”, 2019-12-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning med anledning av inkomna klagomål på 

socialt företag Brukets allservice”, kanslichef Anna Eklund,  
2019-11-22. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 106/2019 ”Beslut om 
redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”,  
2019-10-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar till kommunstyrelsen angående klagomål 
gällande BAS (Brukets Allservice), omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 
2019-09-25.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2019 ”Information om 
svar på skrivelse”, 2019-09-17. 

 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening, 2019-09-10. 
 Sammanställning av enkätsvar – medarbetarenkät Brukets allservice. 
 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål 3”, miljö- och 

livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-07-31. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-01-08 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål 2”, miljö- och 
livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-06-20. 

 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål”, miljö- och livsmedelsinspektör 
Britt Svensson, 2019-06-18. 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 118/2019 
”Beslut om skrivelse”, 2019-05-28. 

 Skrivelse till styrelsen för Brukets Allservice, ordförande i social- och 
omvårdnadsnämnden Anna Zöögling och förvaltningschef Anna-Lena 
Skatt, 2019-05-20. 

 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkommen 
redovisning från samhällsbyggnadsnämnden samt redovisning från 
omvårdnadschef Anna-Lena Skatt till handlingarna. 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att social- och 
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering till 
kommunstyrelsen senast 2020-04-30. Av återrapporteringen ska 
framgå en redovisning av hur arbetet med den upprättade 
handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkommen redovisning från 
samhällsbyggnadsnämnden samt redovisning från omvårdnadschef 
Anna-Lena Skatt till handlingarna. 

 Kommunstyrelsen beslutar att social- och omvårdnadsnämnden ska 
inkomma med en återrapportering till kommunstyrelsen senast  
2020-04-30. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur 
arbetet med den upprättade handlingsplanen fortskrider samt en 
ekonomisk redovisning.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-11-22 
 
Ärendenummer 
2019/300 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Utredning med anledning av inkomna klagomål 
på socialt företag Brukets allservice 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 36/2016, att bevilja stöd till den ideella 
föreningen Vägen till arbete i Tidaholm (numera Brukets Allservice), att stödet 
ska belasta social- och omvårdnadsnämndens budget samt att social- och 
omvårdnadsnämnden ska sköta kontakten med föreningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019-06-18 tagit emot klagomål på den 
ekonomiska föreningen Brukets Allservice. Klagomålen rörde främst bristande 
arbetsmiljö för anställda samt hantering och agerande som är i strid med 
diverse lagstiftning såsom miljöbalken och ordningslagen. Förvaltningen valde 
därefter att inleda ett tillsynsärende med anledning av uppgifterna.  
 
Förvaltningen skickade även vidare klagomålet till kommunstyrelsen. Detta 
eftersom det framgår av policy för socialt företagande i Tidaholms kommun att 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för frågor som rör social ekonomi och 
socialt företagande i kommunen samt då kommunstyrelsen har en 
övergripande uppsiktsplikt gentemot nämndernas verksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat ärendet till social- och 
omvårdnadsnämnden för utredning och eventuella åtgärder, samt med en 
begäran om redovisning av detta till kommunstyrelsen.   
 
Kommunledningsförvaltningen har även inhämtat en redovisning från 
samhällsbyggnadsnämnden hur nämnden utreder det inkomna klagomål samt 
eventuella åtgärder som nämnden vidtar. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 106/2019 ”Beslut om 

redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 2019-
10-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar till kommunstyrelsen angående klagomål 
gällande BAS (Brukets Allservice), omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 
2019-09-25.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2019 ”Information om 
svar på skrivelse”, 2019-09-17 

 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening, 2019-09-10. 
 Sammanställning av enkätsvar – medarbetarenkät Brukets allservice. 
 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål 3”, miljö- och 

livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-07-31. 
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 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål 2”, miljö- och 
livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-06-20. 

 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål”, miljö- och livsmedelsinspektör 
Britt Svensson, 2019-06-18. 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 118/2019 
”Beslut om skrivelse”, 2019-05-28. 

 Skrivelse till styrelsen för Brukets Allservice, ordföranden social- och 
omvårdnadsnämnden Anna Zöögling och förvaltningschef Anna-Lena 
Skatt, 2019-05-20. 

 
Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en redogörelse för sin 
utredning samt vidtagna åtgärder. Nämnden har bland annat vidtagit åtgärder 
såsom entledigande av uppdrag som kommunal skytt, åtalsanmälan enligt 15 
kap 24 § miljöbalken (1998:808) vid misstanke om brott enligt 29 kap samt 
tillsynsbesök.  
 
När det gäller redogörelse från social- och omvårdnadsnämnden har 
omvårdnadschef Anna-Lena Skatt avgett ett yttrande till kommunstyrelsen. 
Omvårdnadschefen redogör bland annat för att företaget, med stöd från 
omvårdnadsförvaltningen har genomfört en arbetsmiljöenkät och utifrån dess 
resultat upprättat en handlingsplan. Företaget ska följa upp handlingsplanen 
efter 6 månader. Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott påbörjade 
sin hantering av ärendet 2019-05-28 genom att de beslutade att avlämna en 
skrivelse till Brukets allservice. Svaren på skrivelsen samt vidtagna åtgärder 
följdes sedan upp av nämnden 2019-09-17.    
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och 
omvårdnadsnämnden således inte har lämnat en redogörelse. Däremot 
framgår av ingivna handlingar att ärendet hanteras av social- och 
omvårdnadsnämnden. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen beslutar att social- och omvårdnadsnämnden ska 
återrapportera uppföljningen av handlingsplanen till kommunstyrelsen. Detta 
eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande tillsynsansvar, är ansvarig 
instans för socialt företagande i Tidaholms kommun och att klagomålen som 
riktats mot företaget är av allvarlig karaktär.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkommen redovisning från 
samhällsbyggnadsnämnden samt redovisning från omvårdnadschef 
Anna-Lena Skatt till handlingarna. 

 Kommunstyrelsen beslutar att social- och omvårdnadsnämnden ska 
inkomma med en återrapportering till kommunstyrelsen senast 2020-
07-30. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet 
med den upprättade handlingsplanen fortskrider. 

193



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/278 

§ 30 Beslut om revidering av information- och 
dokumenthanteringsplan 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 
dokument- och informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat 
förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, 
kommunstyrelsen, ska upprätta en kommungemensam 
dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som finns i kommunens 
olika myndigheter samt hur dessa hanteras. Planen ska gås igenom löpande 
och revideras vid behov. 
 
Dokumenthanteringsplanen är således förvaltningarnas verktyg för att hantera 
allmänna handlingar på ett korrekt sätt och rättssäkert sätt.  
 
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2018-11-28 efter beslut av 
kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningen har under 2020 gjort en omfattande 
genomgång av kommunens dokument- och informationshanteringsplan. 
 
Förutom språklig genomgång av dokument- och informationshanteringsplanen 
så har kommunledningsförvaltningen tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en 
omfattande genomgång av kapitel 6 och 12. 
 
Under ekonomikapitel 3 har en ny rubrik skapats 3.7 Fordon. 
 
Kapitel 1.19 Budget- och skuldrådgivning har flyttat till kapitel 7 Kultur och 
fritid, då budget- och skuldrådgivningen organisatoriskt tillhör kultur- och 
fritidsförvaltningen. Museet har lagts till under punkt 7.5. 
 
Vid senaste revideringen tillkom information från Tidaholms Energi AB 
(benämnd Koncernen Tidaholms Energi AB i planen) om bolagens hantering 
av allmänna handlingar. Till denna revidering har bolaget gjort en genomgång 
och det har då tillkommit ändringar. 

Förändringarna är markerade med grönt i dokumentet. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 
dokument- och informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat 
förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av information och 

dokumenthanteringsplan”, huvudregistrator Marie Anebreid, 2021-03-
15. 

 Dokument- och informationshanteringsplan, 2018-11-28. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-15 
 
Ärendenummer 
2019/278 Kommunstyrelsen 
 
Marie Anebreid 
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse reviderad dokument- och 
informationshanteringsplan 2021 
 
Ärendet 
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, 
kommunstyrelsen, ska upprätta en kommungemensam 
dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som finns i kommunens 
olika myndigheter samt hur dessa hanteras. Planen ska gås igenom löpande 
och revideras vid behov. 
 
Dokumenthanteringsplanen är således förvaltningarnas verktyg för att hantera 
allmänna handlingar på ett korrekt sätt och rättssäkert sätt.  
 
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2018-11-28 efter beslut av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 Dokument- och informationshanteringsplan, 2018-11-28 

 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har under 2020 gjort en omfattande 
genomgång av kommunens dokument- och informationshanteringsplan. 
 
Förutom språklig genomgång av dokument- och informationshanteringsplanen 
så har kommunledningsförvaltningen tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en 
omfattande genomgång av kapitel 6 och 12. 
 
Under ekonomikapitel 3 har en ny rubrik skapats 3.7 Fordon. 
 
Kapitel 1.19 Budget- och skuldrådgivning har flyttat till kapitel 7 Kultur och 
fritid, då budget- och skuldrådgivningen organisatoriskt tillhör kultur- och 
fritidsförvaltningen. Museet har lagts till under punkt 7.5. 
 
Vid senaste revideringen tillkom information från Tidaholms Energi AB 
(benämnd Koncernen Tidaholms Energi AB i planen) om bolagens hantering 
av allmänna handlingar. Till denna revidering har bolaget gjort en genomgång 
och det har då tillkommit ändringar. 

Förändringarna är markerade med grönt i dokumentet. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och 
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag. 
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Inledning 

Beslut om gallring 
Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen 
(1990:782). Enligt arkivlagen ska det i varje kommun finnas en 
arkivmyndighet. Lagen anger att allmänna handlingar får gallras 
(förstöras) om kommunen har fattat beslut om det. 
 
Hur beslut om gallring ska fattas inom kommunen framgår av 
arkivreglemente för Tidaholms kommun. Enligt reglementet ska 
kommunens myndigheter (kommunstyrelse, övriga nämnder, 
kommunfullmäktiges revisorer) bevara och gallra sina handlingar i 
enlighet med vad som anges i den kommungemensamma 
dokument- och informationshanteringsplanen. Den 
kommungemensamma dokument- och 
informationshanteringsplanen ska, enligt arkivreglementet, 
upprättas och fastställas av arkivmyndigheten (kommunstyrelsen). 
Planen ska redovisa de handlingar som inkommit, upprättats 
och/eller förvarats hos myndigheterna samt hur de ska hanteras. 
Planen ska ses över fortlöpande, minst en gång om året, och 
revideras vid behov. 
 
Gallringsråden i den här dokumenthanteringsplanen bygger till stor 
del på Sveriges Kommun och Landstings (SKL) Regioners (SKR) 
serie Bevara eller Gallra, framtagen av SKL SKR i samarbete med 
Riksarkivet. 
 
Inledningsvis ges förklaringar på begrepp som förekommer i 
dokument- och informationshanteringsplanen, sedan vad som gäller 
vid scanning, mikrofilmning och utskrift, rensning av akt i samband 
med avslutning av ärende samt regler för leverans av handlingar till 
kommunarkivet.  

 

Begreppsdefinitioner 

Handling 
Med handling avses alla typer av informationsbärare, det vill säga 
inte bara skrivna pappersdokument utan också kartor, fotografier, 
ljudupptagningar, mikrofilmer, e-post, sms eller annan upptagning 
som kommit till myndigheten. Med en upptagning menas en sådan 
handling som inte kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. En 
handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har 
inkommit till myndigheten eller upprättats där.  

Bevaras 
Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras för all framtid. 
Handlingar som ska bevaras levereras till kommunens centralarkiv. 
Digitala handlingar som ska bevars levereras till kommunens e-
arkiv. 

Gallras 
Att en handling gallras betyder i arkivsammanhang att handlingen 
förstörs. Om gallringsfristen exempelvis är fem år betyder det att 
handlingen får förstöras fem kalenderår efter det att handlingen 
upprättades. 

Vid inaktualitet 
Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den inte 
längre behövs i verksamheten. 

Anmärkning 
Anmärkning innehåller kompletterande uppgifter såsom innehåll, 
uppkomst, hänvisningar, media och specifika 
gallringsbestämmelser. 
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Skanning, mikrofilmning och utskrift 
Byte av databärare eller medium innebär gallring, om det leder till 
informationsförlust, det vill säga förlust av möjliga 
informationssammanställningar och/eller förlust av sökmöjligheter. 
Elektroniska handlingar, information i IT-system eller liknande skrivs 
ibland ut på papper eller mikrofilm/mikrofiche. Om information eller 
möjlighet till sökningar och sammanställningar därmed förloras är 
detta likvärdigt med gallring och förutsätter ett gallringsbeslut. 
Detsamma gäller om man vill föra över information från papper till 
någon form av elektronisk databärare och förstöra pappret. 

Rensning 
När ett ärende är avslutat ska akten rensas. Rensning innebär att 
material som inte tillfört ärendet något kan tas bort. Om 
arbetsmaterial däremot arkivläggs blir detta allmän handling och 
omfattas av bestämmelserna om gallring. Normalt är att respektive 
handläggare utför rensningen. 

Arkivläggning av handlingar som ska bevaras 
Material som ska bevaras för framtiden ska arkivläggas, det vill 
säga, förpackas för förvaring, på ett sådant sätt att det utsätts för 
minsta möjliga slitage. Det innebär att: 

 Handlingarna ska vara rensade från arbets- och 
informationsmaterial av tillfällig betydelse (exempelvis 
reklam, utkast, kopior). Se avsnitt ovan. 

 Plastfickor ska vara borttagna. Aktomslag avsedda för 
arkivering ska användas. 

 Gem ska vara borttagna. 
 Handlingarna ska vara packade i godkända arkivkartonger, 

på kartongens kortsida ska det stå skrivet med blyerts vad 
kartongen innehåller. 

 En arkivföljesedel ska medfölja leveransen till 
kommunarkivet, på följesedeln ska det stå upptaget vad som 
har överlämnats till kommunarkivet. 

 Innan överlämning av arkivmaterial till centralarkivet ska 
kontakt tas med arkivansvarig på 
kommunledningsförvaltningen. 

Dokument- och informationshanteringsplanens 
uppbyggnad 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07 att byta namn på planen 
från dokumenthanteringsplan till dokument- och 
informationshanteringsplan. Detta för att ge ett mer rättvisande 
namn till planen som inte endast omfattar dokument utan flera olika 
typer av informationsbärare. 
 
Dokument- och informationshanteringsplanen gäller för kommunens 
samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
samt kommunfullmäktiges revisorer.  
 
Planen inleds med de handlingar som är förvaltningsövergripande 
och därefter redovisas handlingar som är specifika för kommunens 
olika verksamhetsområden. 
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1. Lednings- och förvaltningsövergripande administration 

1.1 Allmän administration 
 

Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 
kommunens 
ärendehanteringssystem 

Aktförvaring Vid inaktualitet    

Arkivbeskrivning  Bevaras Ett exemplar diarieförs 
och arkiveras vid förändring 

Centralarkiv  

Arkivförteckning Bevaras Ett exemplar diarieförs och 
arkiveras vid förändring 

Centralarkiv  

Anmälan av delegationsbeslut 2 år  Ärendehanteringssystem Anmälan av delegationsbeslut 
Anmälningslistor Vid inaktualitet    
Arrangörslistor Vid inaktualitet    
Dokument- och 
informationshanteringsplan 

Bevaras  Ärendehanteringssystem  Styrdokument 

Gåvor till kommunen Bevaras Gåvor till kommunen ska 
registreras och förtecknas i 
arkivförteckning 

Centralarkiv  

Kopior och dubbletter där 
arkivexemplar finns hos annan 
myndighet 
 
 

Vid inaktualitet Exempelvis kopior på 
protokoll, exemplar av 
budgetdokument, 
verksamhetsberättelser  

  

Larmlista Vid inaktualitet Kontaktuppgifter till personal 
som används vid extra 
ordinär händelse. 

  

Lathundar och handböcker Vid inaktualitet Interna och externa   
Material och handlingar som rör 
vänorter 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Skrivelse 

Medgivande personadresserad post Vid inaktualitet    
Mötesanteckningar från 
presidier, beredningar 
och/eller politiska arbetsgrupper 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Anteckning 
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Polisanmälningar  Bevaras  Ärendehanteringssystem Anmälan 
Polisanmälningar - beslut Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
Presentationsmaterial Vid inaktualitet Exempelvis 

powerpointpresentationer 
  

Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper 
(förvaltningsledning) 
 

Bevaras 
 

 Ärendehanteringssystem  

Protokoll eller mötesanteckningar från 
avdelningsmöten, personalmöten, 
informationsmöten 
o d interna verksamhetsmöten 
 

Vid inaktualitet   
 

Om de inte innehåller beslut 
eller unik information av direkt 
betydelse för verksamheten. 

  

Protokoll eller mötesanteckningar från 
avdelningsmöten, personalmöten, 
informationsmöten 
o d interna verksamhetsmöten 
 

Bevaras 
 

Om de innehåller beslut 
eller unik information av direkt 
betydelse för verksamheten. 

Ärendehanteringssystem 
 

Protokoll 

Protokoll/minnesanteckning efter: 
- Arbetsplatsträff (APT) 
- Ledningsgruppsmöte 
- Förhandling enligt lag (1976:580 om   
  medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
- Central samverkansmöte 
- Förvaltningssamverkansmöte  
- Lokalt samverkansmöte 
 

Bevaras Om protokollet/minnes-
anteckningen har betydelse 
för verksamheten 
 

 Arbetsplatsträff  och 
ledningsgruppsmöte flyttade 
till egna rader i 1.1. 
Förhandling, central 
samverkansmöte, 
förvaltningssamverkansmöte 
och lokalt samverkansmöte 
flyttade till 2.7. 
 

Remiss intern och extern - 
förfrågningsunderlag  

Bevaras  Ärendehanteringssystem Remiss 

Remiss intern - bilagor  Bevaras  Ärendehanteringssystem Remiss 
Remiss extern - bilagor  Vid inaktualitet Gallras när remissen 

besvarad 
  

Skrivelse   Bevaras  Ärendehanteringssystem Skrivelse 
Tjänsteanteckning/minnesanteckning 
som medför sakuppgift 

Bevaras Anteckning som tillhör ett  
ärende och som tillför 
information av 
långsiktig betydelse 

Ärendehanteringssystem Anteckning 

Tjänsteanteckning/minnesanteckning 
av ringa/tillfällig betydelse 

Vid inaktualitet    

Tjänsteskrivelse Bevaras  Ärendehanteringssystem Tjänsteskrivelse 
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Utredningar och studier Bevaras Både externa och interna Ärendehanteringssystem Skrivelse  
Yttranden/Remissvar Bevaras Interna och externa Ärendehanteringssystem Remiss 

 
  

207



10 

1.2 Nämndadministration 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beslut fattade av: 
- Kommunfullmäktige 
- Kommunstyrelsen 
- Nämnder 
- Arbetsutskott 
- Kommunala råd 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 

Förtroendemannaregister Bevaras  System för 
förtroendemannaregister 

 

Kallelser och föredragningslistor 2 år  Ärendehanteringssystem Kallelse 
Kungörelse och annonser inför 
fullmäktigesammanträden 

Vid inaktualitet    

Medborgarförslag E-förslag som nått 
röstmål 

Bevaras Gallras i system för hantering 
av e-förslag efter 2 år 

Ärendehanteringssystem Medborgarförslag E-förslag 

E-förslag som inte nått röstmål 2 år Gallras i system för hantering 
av e-förslag efter 2 år 

System för hantering av e-
förslag 

 

E-förslag som inte publiceras 2 år Gallras i system för hantering 
av e-förslag efter 2 år 

System för hantering av e-
förslag 

 

Motioner Bevaras  Ärendehanteringssystem Motion 
Interpellation/frågor Bevaras  Ärendehanteringssystem Interpellation 
Protokoll efter sammanträden med: 
- Kommunfullmäktige 
- Kommunstyrelsen 
- Nämnder 
- Arbetsutskott 
- Kommunala råd 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 

Regler och avtal för lån av läsplatta Vid inaktualitet När förtroendevald har 
återlämnat läsplattan. 

  

Reservation Vid inaktualitet Reservation som har lämnats 
in skriftligt gallras när  
protokollet som den har förts 
in i har justerats 

  

Protokollsanteckning Vid inaktualitet Protokollsanteckning som har 
lämnats in skriftligt gallras när 
protokollet som den har förts 
in i har justerats 
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1.3 Klagomål och synpunkter 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

     
Felanmälningar 2 år  System för felanmälan  
Klagomål och synpunkter som har 
inkommit i digital form, inklusive svar i 
digital form 

Bevaras 
 

 System för 
synpunktshantering 

 

Klagomål och synpunkter som har 
inkommit i pappersform, inklusive svar i 
papperform 

Vid inaktualitet Gallras när pappret har 
scannats 
 

  

Klagomål och synpunkter av rutinartad, 
allmän karaktär, inklusive svar 

Vid inaktualitet    

Sammanställningar,  
statistik och rapporter över klagomål 
och synpunkter och felanmälan 

Bevaras  System för 
synpunktshantering 
Ärendehanteringssystem 

Rapport 

Synpunkter  5 år Synpunkten gallras 5 år efter 
att den kommit in. 
Synpunkt som inkommit på 
annat sätt än i system för 
synpunktshantering gallras 
när den registrerats. 

System för 
synpunktshantering 

 

Synpunkter 2 år Personuppgifter gallras 2 år 
efter synpunkten kommit in. 

System för 
synpunktshantering 
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1.4 Korrespondens 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Korrespondens av betydelse, till 
exempel: 
- Brev 
- E-post 
- Sms 
- Mms 
- Chattkonversation 
- Meddelande från röstbrevlåda 

Bevaras Korrespondens som tillhör ett  
ärende och som tillför 
information av 
långsiktig betydelse. 

Ärendehanteringssystem Korrespondens  

Korrespondens av rutinmässig karaktär 
och/eller tillfällig betydelse 

Vid inaktualitet Exempelvis reklam, 
kursinbjudningar 

  

 

1.5 Personuppgiftsadministration - GDPR 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Registerutdrag, begäran om samt svar 1 år    
Registerförteckningar Vid inaktualitet  

 
Ärendehanteringssystem  

Samtyckesblankett till behandling av 
personuppgifter 

2 år  
 

Gallringstiden börjar löpa när 
personuppgiftsbehandling 
hos förvaltningen har upphört 

  

Samtyckesblankett till utlägg på 
webbplats 

2 år Gallringstiden börjar löpa när 
personuppgiftsbehandling 
hos förvaltningen har upphört 
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Samtyckesblankett till bildpublicering 
(skolan) 

2 år  Gallringstiden börjar löpa när 
eleven slutat förskola, 
grundskola, gymnasieskola 
 
Gäller exempelvis 
bildpublicering på webbplats, 
sociala medier, tryckta 
informationsmaterial. 

  

 

1.6 Utbildningar/kurser anordnade av kommunen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Deltagarlista Vid inaktualitet    
Kursanmälan Vid inaktualitet    
Planeringsunderlag Vid inaktualitet    
Program/kursinbjudan Bevaras Vid inaktualitet  Ärendehanteringssystem Utbildning 
Utbildningsmaterial, egenproducerat Bevaras  Ärendehanteringssystem Utbildning 
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1.7 Enkäter skapade av kommunen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Enkätsammanställning/rapporter Bevaras Ett exempel av 
frågeformuläret ska bevaras 
tillsammans med 
sammanställningen 

Enkätverktyg  

Enkätsvar och andra underlag som har 
betydelse för verksamheten 

Bevaras  Enkätverktyg  

Enkätsvar och andra underlag av ringa 
betydelse för verksamheten 

Vid inaktualitet    

 

1.8 Ledning och styrning 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Delegationsordning Bevaras  Ärendehanteringssystem Styrdokument 
Effektmål och aktiviteter Bevaras Nämnd- och förvaltningsnivå. Styr- och ledningssystem  
Interna kontrollplaner Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport Intern kontroll 
Intern kontroll - uppföljningsrapport Bevaras  Ärendehanteringssystem Intern kontroll 
Kvalitetsdokument och 
kvalitetsredovisning 

Bevaras Gäller de 
kvalitetsredovisningar som  
sker inom exempelvis skola, 
barnomsorg och omvårdnad 

Ärendehanteringssystem/ 
System för ledning och 
styrning 

Rapport 

Styrdokument i form av: 
- Policy 
- Strategi 
- Riktlinje 
- Handlingsplan 
- Föreskrifter 

Bevaras Interna styrdokument Ärendehanteringssystem Styrdokument 

Styrdokument i form av: 
- Regel 

Vid inakutalitet Bevaras  Ärendehanteringssystem Styrdokument 
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- Rutin 

Reglementen och arbetsordningar Bevaras Interna dokument Ärendehanteringssystem Reglemente 
Taxa Bevaras  Ärendehanteringssystem Styrdokument 
Verksamhetsplan och 
verksamhetsuppföljningar  

Bevaras  Styr- och ledningssystem  

Vision och målområden Bevaras Den vision och de 
målområden som antas av 
kommunfullmäktige. 

Styr- och ledningssystem  

 

1.9 Kommunikation/information 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bildarkiv & fotosamlingar Bevaras Analoga Tidaholms museum  
Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-
skivor och dylikt som har ett historiskt 
och/eller kulturellt värde 

Bevaras Digitala Centralarkiv  

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-
skivor och dylikt som saknar ett 
historiskt och/eller kulturellt värde 

Vid inaktualitet Digitala   

Informationsskrifter och broschyrer Bevaras Gäller material från den egna 
verksamheten. Digitalt och 
analogt. 

Ärendehanteringssystem Kommunikation 

Tillfällig information på kommunens 
webbplatser, både interna och externa 

Vid inaktualitet    

Skärmdump på både den interna och 
den externa hemsidans startsida och 
struktur 

Bevaras En gång om året samt vid 
större förändringar. 
Gäller även Turistbyråns 
hemsida. 

 Ärendehanteringssystem Kommunikation 

Pressmeddelanden Bevaras Digitalt och analogt Ärendehanteringssystem Kommunikation 
Marknadsföringsmaterial Vid inaktualitet Av tillfällig karaktär, t ex 

affischer 
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1.10 Kommunens sociala medier 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Inlägg av betydelse  Bevaras Inlägg som tillhör ett ärende 
och som tillför information 
som är av betydelse för 
kommunens verksamhet. 
Gäller till exempel bloggar, 
facebook, instagram, twitter 
och youtube 
 

Ärendehanteringssystem Kommunikation 

Inlägg av tillfällig karaktär eller av ringa 
betydelse 

Vid inaktualitet    

Inlägg av kränkande/brottslig karaktär 
eller med sekretessbelagda uppgifter 

Bevaras Inlägget ska sparas som en 
skärmdump och sedan 
omedelbart tas bort från det 
sociala mediet.  
Skärmdumpen ska bevaras. 

Ärendehanteringssystem Kommunikation 

Inlägg som strider mot syftet med 
kommunens närvaro på det sociala 
mediet 

Omedelbart  Till exempel marknadsföring 
från externa företag 
marknadsföring  

  

Skärmdump på startsidan samt sidans 
struktur på kommunens sociala medier 

Bevaras Eftersom det är av värde att 
se hur förvaltningen 
presenterar sin verksamhet 
för besökare på sociala 
medier över tid ska startsidan 
samt sidans karta/struktur 
bevaras som en skärmdump 
en gång i halvåret 

Ärendehanteringssystem Kommunikation 
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1.11 Projekt skapade av kommunen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beslut om förstudie Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
Förstudiedirektiv Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
Förstudierapport Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
Idéskiss Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
Kommunikationsplan Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
Projektdirektiv Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
Projektgruppsanteckningar Vid inaktualitet    
Projektplan  Bevaras Dokumentation av 

genomförande, 
mål, metoder, 
projektorganisation etc 
Inklusive tid- och 
aktivitetsplan, riskanalys och 
projektkalkyl. 

Ärendehanteringssystem Rapport 

Status/delrapport Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 

Slutrapport Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
Styrgruppsprotokoll Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 
Utvärdering Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 

 

1.12 Statistik 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Arbetsmarknadsstatistik - AMPAK 10 år    
Befolkningsförändringar - Avipak 10 år    
Bostadsbyggnadsstatstik 10 år Material från Statistiska 

centralbyrån (SCB) 
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Räkenskapssammandrag 5 år    
Statistiskt underlag för 
befolkningsprognos 

Vid inaktualitet    

Statistik 
- Till andra myndigheter, till exempel  
  Statistiska centralbyrån (SCB) och  
  Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
- Statistik från respektive  
  verksamhetsområde 
- Statistik egenhändigt upprättad 

Vid inaktualitet    

Rapporter/redovisning från arbetsgivare 2 år    
Övriga handlingar som tjänat som 
underlag för registrering och 
redovisning av den uppföljande 
verksamheten 

2 år    

 

1.13 Stats- och EU- bidrag 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

EU-bidragsansökningar 10 år    
Statsbidragsansökningar 10 år    

 

1.14 Revision 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Revisionsrapporter Bevaras  Ärendehanteringssystem Revision 
Revisionsunderlag Bevaras Dokumentation, rapporter och 

arbetsunderlag 
från revisorerna. 

Ärendehanteringssystem Revision 
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1.15 Stiftelser  
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälningar till stiftelseregistret Bevaras  Ärendehanteringssystem Anmälan 
Bidragsansökan till stiftelse samt beslut Bevaras Nämnd fattar beslut kring 

detta 
Ärendehanteringssystem Ansökan 

Bokföring och kontoutdrag: 
- Augusta Charlotta Gustafssons fond 
- Samfonden vid Tidaholms grundskola 
- Sociala samfonden i Tidaholm 

10 år Augusta Charlotta 
Gustafssons fond 
avregistrerades 2014-08-07  

  

Permutationsansökan Bevaras Ansökningar till 
Kammarkollegiet om tillstånd 
att ändra, upphäva eller 
åsidosätta föreskrifter i 
stiftelseförordnandet, 
överklaganden till domstol av 
Kammarkollegiets beslut 

Ärendehanteringssystem Ansökan 

Stiftelseförordnande eller motsvarande Bevaras Donationsurkunder, 
gåvobrev, testamenten 

Ärendehanteringssystem Urkund 

 

1.16 Särskilt gällande valnämnd 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anvisningar och utbildningsmaterial, 
särskilt för röstmottagare och 
kommunala bud, från Valmyndigheten 
och länsstyrelsen som enbart gäller ett 
val 

Vid inaktualitet Efter valet   

Brevröster, för sent inkomna Vid inaktualitet När valet vunnit laga kraft   
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Informationsmaterial, kommunspecifikt  Bevaras För allmänheten, speciellt om 
förtidsröstning och om 
dubblettröstkort 

Ärendehanteringssystem Kommunikation 

Kommunspecifikt utbildningsmaterial 
och lokala instruktioner  

Bevaras Särskilt för röstmottagare och 
kommunala bud 

Ärendehanteringssystem Kommunikation 

Kvitton avseende från posten mottagna 
röster 

Sparas under valperioden Med valperiod avses perioden 
till nästa val 

  

Omslag med budröster som underkänts 
och tagits omhand 

Sparas under valperioden Med valperiod avses perioden 
till nästa val 

  

Omslag med ytterkuvert från godkända 
budröster 

Sparas under valperioden Med valperiod avses perioden 
till nästa val 

  

Protokoll över mottagna förtidsröster Sparas under valperioden Med valperiod avses perioden 
till nästa val 

  

Röstkort som samlats upp i vallokaler 
och röstningslokaler 

Vid inaktualitet När valet vunnit laga kraft   

Röstlängder som använts vid val Bevaras  Centralarkiv  
Uppföljning av röstmottagningen  Bevaras Kommunens 

planeringsunderlag till nästa 
val 

Ärendehanteringssystem Tjänsteskrivelse 

Uppföljning av till exempel lokaler, 
transporter, kommunala bud, intern och 
extern information  

Bevaras Kommunens 
planeringsunderlag till nästa 
val 

Ärendehanteringssystem Tjänsteskrivelse 

Kartor och kodförteckningar över 
valdistrikt eller motsvarande 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Tjänsteskrivelse 

Väljarförteckningar Sparas under valperioden Med valperiod avses perioden 
till nästa val 
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1.17 Vigseladministration 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om vigsel 1 år Blankett/e-tjänst System för e-tjänst/akt hos 
vigselförrättare 

 

Förrättarens protokoll Bevaras Insänds årligen till 
Länsstyrelsen 

Centralarkiv  

Intyg vigsel hindersprövning Bevaras Lämnas till kommunen, fås 
från Skatteverket 

Centralarkiv  

Underrättelse till Skatteverket om vigsel Bevaras Görs av förrättaren eller 
kommunen 

Centralarkiv  

 

1.18 Stipendier och utmärkelser 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Protokoll/förteckning rörande fördelning 
och redovisning av premier och 
stipendier 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 

Urkunder Bevaras Villkor för premier och 
stipendier 

Ärendehanteringssystem Tjänsteskrivelse 
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2. Personal 

2.1 Anställning och rekrytering 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Adress- och telefonlistor anställda Vid inaktualitet    
Anställningsavtal Bevaras Anteckning om kontroll från 

belastningsregistret görs på 
anställningsavtalet. 

Personalakt  

Ansökningshandling erhållen tjänst Bevaras  Personalakt  
Ansökningshandling ej erhållen tjänst 2 år  Rekryteringssystem  
Förteckning över samtliga 
sökande till tjänst 

Bevaras 
2 år 

Bevaras på de förteckningar 
som är gjorda fram till 
revidering av dokument- och 
informationshanteringsplanen 
2021-02-xx 

Rekryteringssystem  

Kontaktuppgifter till anhörig Vid inaktualitet    

Lärarlegitimation Bevaras  Personalakt  
Sekretess/tystnadspliktsförbindelse Bevaras  Personalakt  
Spontanansökningar Vid inaktualitet    
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2.2 Avslut av anställning 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om avgång Bevaras  Personalakt 
 

 

Ansökan om pension Bevaras  Personalakt  
Arbetsgivarintyg 2 år  Lönesystem  
Avgångsvederlag, beslut om Bevaras  Personalakt  
Besked till anställd som att 
tidsbegränsad anställning inte kommer 
att fortsätta enligt § 15 lag (1982:80) 
om anställningsskydd (LAS) 

Bevaras  Personalakt  

Beslut om uppsägning 
på arbetsgivarens initiativ 

Bevaras  Personalakt  

Dödsfall, handlingar angående 
exempelvis efterlevandeförsäkring 

Bevaras  Personalakt  

Pensionsbrev Bevaras  Personalakt  
Varsel till berört fackförbund enligt  
§ 30a lag (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS) 

Bevaras  Personalakt  

Övriga handlingar som rör (1982:80) 
om anställningsskydd (LAS) 

2 år    
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2.3 Lönebidrag 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Avisering om utbetalt belopp 2 år All handläggning sköts via 
Arbetsförmedlingens system. 

  

Beslut om lönebidrag Bevaras  Personalakt  
Handlingsplan för lönebidragsanställda Bevaras  Personalakt  
Rekvisition av bidrag till arbetsgivare 2 år All handläggning sköts via 

Arbetsförmedlingens system.  
  

2.4 Sjukfrånvaro 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Läkarintyg 2 år    
Sjukanmälan/friskanmälan 2 år    
Sjukersättning, beslut om Bevaras  Personalakt  
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2.5 Övriga personalhandlingar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om arbetsskada Bevaras Kopia försäkringskassan, 
eventuellt från AFA försäkring 
 

System för arbetsskador och 
tillbud 

 

Disciplinärende, arbetstagare Bevaras  Personalakt  
Livränta Bevaras  Personalakt  
Lönesamtal Vid inaktualitet När anställning upphör   
Medarbetarsamtal Vid inaktualitet När anställning upphör   
Omplaceringsärende 
- Utredningsdokument samt beslut 

Bevaras  Personalakt  

Rehabiliteringsutredning, till exempel: 
- Rehabplan 
- Läkarutlåtande 
- Kontrakt 

Bevaras  Rehabsystem   

Tillbudsrapporter 10 år  System för arbetsskador och 
tillbud 

 

Ändringsanmälan Bevaras När blanketten är ifylld 
gällande upptrappning 

Personalakt  

Ändringsanmälan Víd inaktualitet När blanketten endast är ifylld 
gällande konto/kontoändring 
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2.6 Lön 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Arvode/ersättning till förtroendevalda 
och övriga arvodister ej via lön: 
- Förtroendevalda 
- Ställföreträdare, god man med flera  
- Övriga med arvoderat uppdrag 
 
 

10 år 
 
 

   

Avdrag för förmån via lön 2 år    
Ersättning för utlägg via lön 10 år    
Facklig tid, rapporter  
och sammanställningar 

2 år    

Kontrolluppgifter Bevaras  E-arkiv 
Mellan e-arkiv Micordata 

 

Ledighetsansökningar 
- Kortare än 6 månader 

2 år    

Ledighetsansökningar 
- Ledighet med lön för fackligt uppdrag 

2 år    

Ledighetsansökningar 
- Längre än 6 månader 

Bevaras  Personalakt  

Löne-/uppdragstillägg  Bevaras  Personalakt  
Lönelistor Bevaras  E-arkiv 

Mellan e-arkiv Microdata 
 

Löneunderlag 2 år    
Löneöversyn, protokoll från översyn Bevaras  Personalarkiv  
Månadsrapporter 2 år    
Reseräkningar 2 år    
Sjuk-och friskanmälan/anmälan om 
vård av barn (VAB) 

2 år    

Skatter, jämkningar med mera 10 år    
Skulder/utmätningar, införsel 10 år    
Tjänstgöringsschema 2 år    
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2.7 Arbetsmiljö 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Blankett för delegering av 
arbetsmiljöansvar 

Vid inaktualitet Gallras när anställd avslutar 
sin tjänst 

Personalakt  

Central samverkansmöte Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 
Flyttad från 1.1 

Förhandling enligt lag (1976:580 om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 
Flyttad från 1.1 

Förvaltningssamverkansmöte Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 
Flyttad från 1.1 

Lokalt samverkansmöte Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 
Flyttad från 1.1 

Protokoll arbetsmiljö  Bevaras Arbetsmiljöronder, 
skyddsronder 
Årsärende 

Ärendehanteringssystem Protokoll 

Rapport årlig uppföljning systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
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3. Ekonomi 

3.1 Bokföring 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anläggningsredovisning i Agresso 10 år    
Anläggningsregister 10 år Årets befintliga 

anläggningstillgångar och 
händelser 

  

Anläggningstillgångar 10 år Arbetsmaterial för årets 
anskaffningar och 
förändringar av 
tillgångsvärden 

  

Arbetsgivareavgift 10 år Automatkostnadsfördelning   
Attestliggare, behörighet, firmatecknare Bevaras Ska ingå i diarieförda 

handlingar 
Ärendehanteringssystem Styrdokument 

Avstämningar 2 år Vid inaktualitet    
Bokföring (Verifikationer) 10 år Ordinarie bokningar, 

kontantredovisningar, 
reverseringar med mera 

  

Bokslut/delårsrapporter Bevaras Ska ingå i diarieförda 
handlingar. 
Delårsrapport - per 31/8 
Diverse 
underlag/arbetsmaterial i 
bokslutet 

Ärendehanteringssystem Årsredovisning 

Bokslutsbilagor Bevaras  Ärendehanteringssystem Årsredovisning 
Bokslutsunderlag 2 år  G:katalog ekonomiavdelning  
Delårsrapporter/bokslut 10 år Ska ingå i diarieförda 

handlingar 
Delårsrapport 1 - per 30/4 
Delårsrapport 2 - per 31/8 

  

Inläsning från Crom till Agresso 
Postback 

10 år Årskiftet 2010-2011   

Interndebiteringar - underlag 2 år    
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Internfördelningar  10 år Interna fördelningar av 
kostnader och intäkter 

G:katalog ekonomiavdelning  

Kontoplaner med kodförteckning, 
kodplaner 

Bevaras Hämtas årsvis från Agresso 
Ett exempel från 1995-12 
gäller från 960101. Ny utkom 
2011-01-01 

Ärendehanteringssystem Budget 
Centralarkiv 

Kontoutdrag 10 år    
Kunddebitering- underlag 2 år   Finns under 3.5 

Kundrestkontra 
Loggblad 
-H1 Procapita 
-Future VA/avfall 
-H3eCompanion 

1 år Vid inaktualitet  Pärm hos 
ekonomiavdelningen 

 

Loomis kvittenser kontantred till Nordea 
Kvittens från inlämning av kontanter 

10 årVid inaktualitet Efter bokföring 
Kvittenser fram till och med 
2020 sparas i 10 år 

  

Låneliggare Bevaras  Pärm på Petras kontor  
Namnprov för attestliggare Bevaras    
Slutamorterade lån Bevaras    
Specifikationer kundreskontra, 
leverantörsreskontra 

Bevaras Bokslutsbilaga specifikation 
till konton 

Centralarkiv  

Telefonväxel debitering  2 år    
Uppsättning Agresso 10 år Årskiftet 2010-2011   
Årsredovisning Bevaras Ska ingå i diarieförda 

handlingar 
Ärendehanteringssystem Årsredovisning 

Årsredovisning, verksamhetsberättelser Bevaras Ska ingå i diarieförda 
handlingar 

Ärendehanteringssystem Årsredovisning 

Ändringar i Agresso 10 år    
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3.2 Budget 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Budget förvaltningarnas förslag Bevaras  Ärendehanteringssystem Budget 
Budgetanvisningar och cirkulär 10 år    
Budgetdokument Bevaras Ska ingå i diarieförda 

handlingar 
Ärendehanteringssystem Budget 

Tilläggsanslag TA 10 år Beslut om TA   

 

3.3 Övriga ekonomiska handlingar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Banktjänster  2 år efter inaktualitet Avtal, fullmakter med mera  Kassaskåp  
Betalda hyresskulder 

 
2år 
 

   

     
Borgensbeslut (kopia) samt 
undertecknade handlingar till exempel 
skuldebrev 

Vid inaktualitet  Kassaskåp  

Borgensförteckning Vid inaktualitet Med tillhörande skuldebrev Kassaskåp  

BUPP (Budgetuppföljning) 3 år    
Deklaration Bevaras  Centralarkiv  
Fastighetsförsäkringar 
 

2 år efter upphörande 
 

   

Finsam (underlag för rekvisition) 2 år Mapp   
Förekommande avtal på ek.avd 2 år efter inaktualitet    
Försäkring 10 år    
Lånehandlingar/skuldebrev 
(kommunens) 

Vid inaktualitet  Kassaskåp  
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Momsredovisning 10 år    
Omställning Tidaholm Europeiska 
Socialfonden 

10 år    

Pensionsplaceringsrapporter 10 år Förut Nordearapporter nu 
Agentarapporter 

  

Ställ- Nyckelkodning - Nytillkomna och 
avgångna fastigheter 

10 år Arbetsmaterial   

Underlag för räddningstjänst 10 år Årligt material för samarbetet   
Utlämnande uppgifter 2 år    

 

3.4 Särskilt gällande stiftelsen Hökensås semesterby 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bokslut 10 år    
Deklaration 10 år    
Kontoutdrag 10 år    
Momsredovisning 10 år    
Verifikationer 10 år    
Årsredovisning Bevaras  Ärendehanteringssystem Årsredovisning 
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3.5 Kundreskontra 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Autogiromedgivande Vid inaktualitet    
Avslutade ärenden 10 år Avskrivningar av kundfakturor 

med beslut/specifikation 
  

Bevakning av Obetalda kundfordringar Vid inaktualitet Påminnelser obetalda 
kundfordringar, 
inkassoärenden, fordringar 
hos Justitia inkassobolag, 
kronofogden med mera 

  

Kundinbetalningar + kontoutdrag 10 år Inbetalningar till OCR plusgiro 
förs direkt över till 
kommunens huvud plusgiro.  

  

Kundinbetalningar manuella 10 år     
Kundfakturaunderlag 10 år    
Kundfordringar 10 år Fakturering i Agresso 

- Intern fakturering  
- Extern fakturering 
- EDP Future 

  

Loggblad integrationer 1 år Lista på inlästa filer till 
Agresso 
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3.6 Leverantörsreskontra 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Betalningar Crom 10 år Upphörde 2010-12-31   
E-fakturor kvittenser 10 år Upphörde 2010-12-31   
Elektroniska fakturor 10 år Upphörde 2010-12-31   
Filer inlästa till Agresso 10 år M:\agrprod\   
Inkassokrav och påminnelser 2 år    
Komprimerade betalningsbekräftelser 10 år Tidaholms kommun,  

VA-verket, renhållningsverket 
  

Leverantörsfakturor, digitala Bevaras Digitala fakturor bör enligt 
SKR bevaras då det inte tar 
någon plats och är lätta att 
bearbeta och kan därför med 
fördel lagras till nytta för 
framtida utvärderingar och 
forskning 

  

Leverantörsfakturor, papper 10 år    
Makulerade leverantörsfakturor 2 år    
Manuellt upprättade 
leverantörsfakturor/utbetalningsorder 

10 år    

Påminnelser Vid inaktualitet    
Utbetalningslista/order 10 år Både bet av 

leverantörsfaktura utanför 
reskontran samt manuellt 
inlagda utbetalningsordrar. 
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3.7 Fordon Ny rubrik 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Besiktningsprotokoll Vid inaktualitet    
Beställning av reservdelar och övrig 
utrustning till fordon 

Vid inaktualitet Följesedel   

Däckbytesschema Vid inaktualitet    
Kallelse till besiktning Vid inaktualitet    
Körförbud Vid inaktualitet    
Körjournal 2 år    
Leasingavtal 2 år Efter avtalets utgång Ärendehanteringssystem Avtal - gallring 2 år 
Register över kommunens fordon Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt   
Registreringsbevis fordon Vid inaktualitet När ägarbyte sker/avveckling 

av fordon 
  

Serviceprotokoll Vid inaktualitet    
Skadeanmälningar Bevaras  Ärendehanteringssystem Anmälan 
Tvättschema Vid inaktualitet    
Övriga beslut om avgifter Vid inakutalitet Trängselskatt, 

hastighetsöverträdelse, 
parkeringsböter 

  

Översikt över kommunens innehav av 
fordon 

Bevaras Tas ut årsvis Ärendehanteringssystem Rapport 
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4. Upphandling och avtal  

4.1 Formaliserad upphandling 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anbud, antagna Bevaras  Ärendehanteringssystem Anbud 
Anbud, ej antagna eller för sent 
inkomna 

2 år  Ärendehanteringssystem Anbud - gallring 2 år 

Anbudsutvärdering Bevaras Protokoll/sammanställning 
över kvalificering av 
anbudsansökningar/intresse-
anmälningar 

Ärendehanteringssystem Anbud 

Anbudsöppningsprotokoll Bevaras  Ärendehanteringssystem Anbud 
Annonsering 2 år Räknat från den dag då avtal 

om upphandling slöts 
  

Avtal/ramavtal Bevaras  Ärendehanteringssystem Avtal 
Begäran om och svar på 
förtydliganden/kompletteringar 
(korrespondens) 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Korrespondens 

Beslut om avbruten upphandling  Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
Efterannonsering  Bevaras Annons efter avslutad 

upphandling till EUT/TED 
Ärendehanteringssystem Kommunikation 

Förfrågningsunderlag Bevaras  Ärendehanteringssystem Tjänsteskrivelse 
Tilldelningsbeslut Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
Överprövningar Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
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4.2 Direktupphandling under 100 000 kronor 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anbud/offerter 2 år Efter avtalstidens utgång Ärendehanteringssystem Anbud - gallring 2 år 
Avtal 2 år Efter avtalstidens utgång Ärendehanteringssystem Avtal - gallring 2 år 
Tilldelningsbeslut 2 år Efter avtalstidens utgång. 

Blankett för dokumentation av 
direktupphandling 

Ärendehanteringssystem Beslut - gallring 2 år 

Direktupphandling - ej antagna offerter Vid inaktualitet    
Förfrågningsunderlag 2 år Efter avtalstidens utgång Ärendehanteringssystem Anbud - gallring 2 år 

 

4.3 Direktupphandling över 100 000 kronor 
 

 
  

Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 
kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anbud/offerter Bevaras  Ärendehanteringssystem Anbud 
Avtal Bevaras  Ärendehanteringssystem Avtal 
Tilldelningsbeslut Bevaras Blankett för dokumentation av 

direktupphandling 
Ärendehanteringssystem Beslut 

Direktupphandling - ej antagna offerter Vid inaktualitet    
Förfrågningsunderlag Bevaras  Ärendehanteringssystem Anbud 
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4.4 Övriga avtal (ej upphandling) 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Avtal rörande enskild person Bevaras Personakt Ärendehanteringssystem Avtal 
Hyres-, arrende- och nyttjanderättsavtal 
samt övriga markavtal 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Avtal 

Leasingavtal/kontrakt 2 år Efter avtalstidens utgång Ärendehanteringssystem Avtal - gallring 2 år 
Övriga avtal av betydelse,  
inklusive förvaltningsinterna 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Avtal 
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5. IT, system och loggar 

5.1 E-post 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

E-postlista Vid inaktualitet Den lista som användaren 
hanterar i sin inkorg. 
Uppgifter tas bort i samband 
med gallring och rensning av 
e-post 

  

Lista över avsända och mottagna e-
postmeddelanden 

3 månader Förutsatt att e-
postmeddelanden registreras 
på annat sätt och inte behövs 
för kontroll av överföring 

  

Meddelande i e-post som säkert 
bedöms som virus och spam 

1 månad Blockeras och överförs till 
annan server 

  

Misstänkta spam-meddelanden i e-post Vid inaktualitet    

 

5.2 Lokalt på datorerna 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet Webbhistorik: Tidigare 
besökta webbplatser. 
Vanlig inställning är att filerna  
gallras med automatik efter 
20 dagar 

  

Filer som webbplatser sparar lokalt 
på datorn för att spara 
personliga inställningar 
(Cookies, formulärdata, lösenord) 

Vid inaktualitet Gallras av användaren vid 
behov 

  

Intrångsförsök (lokal brandvägg) Vid inaktualitet Hanteras centralt på servarna 
(jämför nedan) 
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Kopior av webbsidor som 
lagras i syfte att åstadkomma snabbare 
åtkomst (temporary internet files) 

Vid inaktualitet Exempel på inställningar: 50 
MB lagras lokalt på datorn. 
Rensas med automatik. 
Rensas även  
vid ominstallation/byte av 
dator, eller vid behov 
 
 

  

Operativsystemets händelseloggar som 
sparas lokalt på datorn 

Vid inaktualitet Windowslogg: säkerhetslogg- 
(in- och utloggning), program, 
installation. 20 MB per loggfil 
lagras lokalt på datorn, 
rekommenderad inställning. 
Används för felsökning med 
mera. Inställningarna ska 
dokumenteras i 
systemdokumentationen. 

  

Tillfälliga elektroniska spår som sparas 
för att underlätta internetanvändning 
eller kommunikation (session cookie) 

Vid inaktualitet När applikationen, webbsidan 
eller webbläsaren stängs ner 
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5.3 Centralt på servar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Elektroniska spår som visar 
ingångsförsök eller liknande 

6 månader    

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 
(brandväggslogg) 

3 mån Registrerar till exempel IP-
adress, datornamn, vilken 
adress uppkopplad mot, 
tidpunkt (eventuellt 
användarkonto).  
Inställningar ska 
dokumenteras i 
systemdokumentationen 

  

Operativsystemets händelseloggar 
som sparas lokalt på datorn 

3 månader Windowslogg: säkerhetslogg- 
(in- och utloggning), program, 
installation. Används för 
felsökning med mera. 
Inställningar ska 
dokumenteras i 
systemdokumentationen 

  

Spår efter virusangrepp med mera.  3 månader    

 

5.4 Hantering av användare (åtkomst till datorer, intranät, kataloger, e-post med mera) 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Användarkonto i användardatabas  
(AD-Activite Directory) och 
identitetshanteringskatalog 

3 månader Efter avslutad anställning. 
Förutsatt att uppgifterna inte 
har betydelse för tolkning av 
händelseloggar i anslutna 
system som ska bevaras 
under en längre tid 
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Loggning av händelse  
(till exempel in- och utloggning, 
spärrning av konton) 
i anknytning till användardatabasen 

3 månader Inställningar ska 
dokumenteras 
i systemdokumentationen 

  

VPN-konton (inlogg utifrån) 3 månader     
Systemdokumentation Bevaras Om den är unik, annars 

gallring vid inaktualitet 
Filserver  

Användarkort Vid inaktualitet Gallras när anställning upphör   

 

5.5 Granskningsloggar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Loggar för åtkomst av administrativa 
uppgifter (personal, ekonomi, 
ärendehantering, diarium med mera) 

5 år    

Loggar över genomförd 
transaktionshantering i applikationer (så 
kallad transaktionslogg) 

1 år    

Loggar över internetaccesser 3 månader    
Loggar över systemfel och 
felmeddelande/larm i IT-infrastrukturen 
(så kallad systemlogg) 

3 månader    

Loggar för chatt 3 månader    

Övervaktningsloggar (intrångsförsök, 
virusangrepp med mera) 

3 månader    

Utdragna/granskade loggar för 
verksamhetssystem  

2 år Varierar beroende på 
systemets innehåll och 
säkerhetsklass, se 
socialtjänsten 
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6. Barnomsorg och skola 

6.1 Övergripande administration barnsomsorg och skola 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om inflyttning eller utflyttning 
av elev 

Bevaras  Elevakt  

Anmälan – utlåtande – beslut 
- Skolinspektionen 
- Barnombudsmannen 
- Diskrimineringsombudsmannen 

Bevaras Alla anmälningar/beslut 
rapporteras till nämnden och 
diarieförs 

Ärendehanteringssystem Anmälan 

Ansökan  
- Ansökan och beslut om att få bedriva  
  enskild verksamhet 
- Ansökan och beslut om att få driva  
  enskild firma 
- Ansökan och beslut om att få bedriva   
  kooperativ verksamhet 
- Ansökan om att anordna gymnasial 
lärlingsutbildning, handlingar rörande 
detta 
- Ansökan från olika instanser om   
  bidrag 
- Ansökan till Samfonden 
- Ansökan till Ernst Lundells     
  minnesfond 
- Övrigt 

Bevaras Beslut tas i BUN. Diarieförs 
digitalt. 

Ärendehanteringssystem Ansökan 
 
Ansökan om att anordna 
gymnasial lärlingsutbildning, 
handlingar rörande detta är 
flyttad från 6.3 

Beslut från Migrationsverket Vid inaktualitet  Ärendehanteringssystem Beslut 2 år 
Blankett - Skydd av personuppgift i 
verksamheten 

Vid inaktualitet Bör bevaras så länge 
personen är aktuell i systemet 
och personen bär skydd runt 
personuppgifter 
OBS! Sekretess 

 Flyttad från 6.2 

Domar 5 år  Ärendehanterinssystem Dom 
Överenskommelse angående 
Interkommunal ersättning 
- Barnomsorg 
- Fritids 

10 år 
Bevaras 

Delegationsbeslut som 
bevaras 

Ärendehanteringssystem Beslut 
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- Förskoleklass 
- Grundskola 
- Särskola (grundskola/gymnasie) 
- Gymnasiet 
Kallelse till rättegång 5 år 

Vid inaktualitet 
 Ärendehanteringssystem Kallelse 

Kränkande behandling information till 
nämnd Anmälan om kränkande 
behandling 

Bevaras Delegationsbeslut av 
utbildningschef när rektor 
avslutat ärendet 

Ärendehanteringssystem 
Draftit 
 

Anmälan  

Kränkande behandling Bevaras Anmälan, utredning och 
uppföljning om kränkande 
behandling eller 
diskriminering 

Draftit  

Ledningsgruppsprotokoll Bevaras Protokoll som rör personal På respektive skola, intranät Se allmän administration 1.1 
Elevvårdskonferens (EVK) 
Kartläggning 
Utredning av elevs behov av särskilt 
stöd 
Åtgärdsprogam 
Anpassad studiegång 
Dokumentation av extra anpassningar 
Samråd med vårdnadshavare 

Bevaras  Elevakt - bevaras under 
skolgång på respektive skola 
- därefter centralarkiv 

Flyttad till 6.3 omskriven från 
tidigare version 

Protokoll som rör elever: 
- Elevråd flyttad till egen rad 
- Samråd flyttad till elevakt 
- Elevhälsoteam (EHT) flyttad till egen 
rad 
- Elevvårdskonferens (EVK) flyttad till 
egen rad 

 Gallras 10 år efter att eleven 
slutat nian 

På respektive skola i elevakt Flyttad till 6.3 och uppdelad 
på flera rader 

 

Protokoll som rör personal och som har 
betydelse för verksamheten 

Bevaras  I närarkiv i 2 år, därefter i 
centralarkiv 

Se allmän administration 1.1 

Protokoll/minnesanteckningar: 
- Protokoll där undervisning diskuteras 
- SYO-konferenser 
- Lärlingsråd 
- Skol-och personalkonferenser 
- Ämnes- och klasskonferenser 
- Programråd/yrkesråd 

Vid inaktualitet 
Bevaras 
 

Ligger löpande under året i 
Teams men läggs sedan in i 
Evolution läsårsvis. 
 

Respektive skola 
Ärendehanteringssystem 

Protokoll 
 
Protokoll där undervisning 
diskuteras och SYO-
konferenser stryks. 
Lärlingsråd, 
programråd/yrkesråd flyttas 
till 6.5 och 6.7 
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Tillbud - förskolebarn och elever 
- Skador 
- Olyckor 
- Andra tillbud 
- Arbetsskada elev, exempelvis vid  
  prao 

Bevaras Elever: Skoladministratörer 
diarieför i 
ärendehanteringssystem och 
skickar original till barn- och 
utbildningskontoret 
Förskolebarn: Skickas till 
barn- och utbildningskontoret 
för diarieföring 

Ärendehanteringssystem 
 

Tillbud 

Överlämningsblankett (blankett som 
följer med elev när hen slutar ett stadie 
och börjar ett annat) 

Vid inaktualitet Gallras när eleven gått ut 
gymnasiet 

  

Överlämningsdokumentation Bevaras Som följer elev när hen slutar 
ett stadie och börjar vid ett 
annat. 

Elevakt  

 

6.2 Barnomsorg 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan och beslut om reducerad 
avgift 

10 år Bevaras Diarieförs Ärendehanteringssystem Beslut - barnomsorg 

Ansökningar om plats eller ändring av 
plats 

2 år  IST förskola 
fritidshem/Barnomsorgs-
administratör  

 

Avstängning. Handlingar och beslut om 
avstängning av barn/elev 

10 år Diarieförs Ärendehanteringssystem Beslut - barnomsorg 

Beslut om placering inom 
förskolan/fritidshemmet  

 Enligt skollagen 8:e kap. 5 §, 
7§ och 9§ 
14:e kap 5 och 6§§ 

  

Skydd av personuppgift i 
verksamheten. OBS! Sekretess 

Vid inaktualitet Bör bevaras så länge 
personen är aktuell i systemet 
och personen bär skydd runt 
personuppgifter 

 Flyttad till 6.1 

Dagböcker och planeringskalendrar 
som förs löpande och dokumenterar 
verksamheten 

Bevaras Vid inaktualiet  Hos barnomsorgs-
administratör i 1 år, därefter i 
centrarkiv 
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Dokumentation av 
verksamheten görs i 
årsredovisningen 

Debiteringsunderlag/ debiteringslistor 3 år  Förvaltningsekonom  
Dokument om pedagogisk inriktning 
och verksamhet 

Bevaras Finns med i 
verksamhetsberättelse med 
mera. Diarieförs 

Styr- och ledningssystem 
Ärendehanteringssystem 

Årsredovisning 

Förteckning över barn/elever i 
respektive förskola, pedagogisk omsorg 
(familjedaghem), fritids 

Bevaras  IST förskola 
fritidshem/Extens/Lämna 
hämta 

 

Förtursärenden - handlingar och beslut 
i förtursärenden 

10 år Bevaras Diarieförs i årsärenden Ärendehanteringssystem Beslut 

Handlingar och beslut rörande barn 
med särskilda behov 

Bevaras Förvaras hos specialpedagog 
fram till slutarkivering 

Centralarkiv  

Handlingar rörande val av 
skola/förskoleklass 

1 år  Barnomsorgsadministratör Flyttad från 6.3 

Kölistor 2 år Vid inaktualitet  IST förskola fritidshem/Extens  
Köstatistik, beläggningsstatistik Bevaras Kan ingå i 

verksamhets/årsberättelsen. 
Finns i budgetdokument 

Styr- och ledningssystem  

Matematiken, individen, omgivningen 
(MIO) 

Vid inaktualitet Vid respektive förskola   

Närvarolistor/dagjournaler 3 år 1 år på enheten, därefter 2 år 
hos 
barnomsorgsadministratör 
Finns idag både i system och 
på papper. 

Lämna 
hämta/Barnomsorgsadministr
atör 

 

Placeringsmeddelande, erbjudande, 
svar på placeringsmeddelande 

2 år Finns idag både i system och 
på papper. 

IST förskola 
fritidshem/Barnomsorgs- 
administratör 

 

Platsinnehavarens inkomstuppgifter 3 år Finns idag både i system och 
på papper. 

ExtensIST  

Schema, uppgifter om planerad 
vistelsetid 

3 år Finns idag både i system och 
på papper. 

IST förskola fritidshem/Lämna 
hämta/Barnomsorgs-
administratör  

 

Screening Vid inaktualitet Respektive förskola   

Tillsynsrapport Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
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Tidig registrering av språkutveckling 
(TRAS) 

Bevaras Lämnas vidare till skolan   

Uppsägning av plats 2 år Finns idag både i system och 
på papper. 

IST förskola fritidshem  

Överklagan av skolplaceringsbeslut Bevaras  Ärendehanteringssystem Överklagan 

 

6.3 Gemensam skola (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning) 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Betyg     
- Betygskatalog 
- Betygssammanställningar 
- Omprövning av betyg, beslut och  
  handlingar 
- Resultat av prövning med anteckning   
  om givet betyg 
- Skriftliga bedömningar/intyg 
- Specialarbeten, projektarbeten, 
gymnasiearbeten  

Bevaras Tas fram årsvis efter klass. 
Ska vara ett 
pappersdokument enligt 
SKOLFS 2011:123 SKOLFS 
2007:42. Eventuella 
förkortningar och sifferkoder 
ska förklaras 
Av gymnasiearbeten bevaras 
endast titel och beskrivning.  

Centralarkiv Specialarbeten, 
projektarbeten, 
gymnasiearbeten flyttad till 
6.5 och 6.7 
Av gymnasiearbeten bevaras 
endast titel och beskrivning. 

Slutbetyg/examensbevis/studiebevis/gy
masieintyg, kopia 

Bevaras Sorteras klassvis, skickas 
läsårsvis 
Kopia 

Centralarkiv  

Samlat betygsdokument/utdrag ur 
betygskatalog kopia 

Bevaras För elever som ej får 
slutbetyg/gymnasieexamen 

Centralarkiv 
 

Flyttad till 6.5 och 6.7 
 

Prov/nationella prov     
Diagnostiska prov, elevlösningar Vid inaktualitet Gallras då betyget är satt och 

tiden för omprövning av 
betyget löpt ut. 

Sparas på respektive skola  

Nationella prov i svenska och svenska 
som andraspråk och elevlösningar 

Bevaras Elevlösningar samtliga delar. 
Skickas årsvis. 

Centralarkiv  

Nationella prov, elevlösningar i samtliga 
ämnen utom svenska 

5 år efter provtillfället Gallring kan ske retroaktivt 
 

Sparas på respektive skola  

Sammanställningar av resultat från 
nationella prov utom svenska 

5 år efter provtillfället Gallring kan ske retroaktivt 
 

Grundskola 
Sparas på respektive skola 
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Sammanställningar av resultat i 
nationella prov i svenska och svenska 
som andra språk 

Bevaras Gäller grundskola 
Även klasslista 

Centralarkiv  

Skriftliga tester och prov, elevlösningar Vid aktualitet Gallras då betyget är satt och 
då tiden för omprövning av 
betyget löpt ut 

  

Datoranvändning/avtal     
Avtal datoranvändning Vid inaktualitet  Då eleven slutat skolan 

Efter avslutad skolgång 
Gallras av IT-ansvarig på 
skolan. 

Respektive skola  

Elevregistrering/ information     
Anmälan om skolgång för nyanlända Bevaras  Ärendehanteringssystem Anmälan 
Anmälningar till prövning/genomförd 
prövning 

Vid inaktualitet När prövningen är genomförd 
och uppgiften är 
dokumenterad 

 Flyttad till 6.5 och 6.7 

- Anmälningar 
- Ansökningshandlingar 

Vid inaktualitet Tidigast efter att eleven 
avslutat sin utbildning. 
Ansökningshandlingar från 
elever som nekats utbildning 
gallras tidigast efter nekandet 

Respektive skola Flyttad till 6.7 

Akter över ungdomar i den uppföljande 
verksamheten 

Bevaras  Elevakt Flyttad till 6.6 

Ansökan om kursbyten 
Ansökan studieavbrott/ändrat tillval etc  

Vid inaktualitet Gallras då antagningen gjorts 
på elevkort eller motsvarande 

 Flyttad till 6.5 och 6.7  

Ansökan om att anordna gymnasial 
lärlingsutbildning, handlingar rörande 
detta 

Bevaras På förvaltningen 
nämndbeslut, protokollförs 

Ärendehanteringssystem Ansökan 
Flyttad till 6.1 

Antagningslistor Vid inaktualitet Digitalt Extens Flyttad till 6.5 och 6.7 
Beslut om att gå om årskurs eller 
uppflyttning till högre årskurs 

Bevaras Rektorsbeslut enligt skollag Elevakt  

Disciplinära åtgärder 
(exempelvis avstängning) 

Bevaras Skickas till barn- och 
utbildningskontoret för 
diarieföring 
Handlingar rörande 
avstängning/förvisning av 
elev, varning etc. 
Kopia i elevakt 

Elevakt 
Ärendehanteringssystem 

Beslut 
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Elevakt 
Elevvårdskonferens (EVK) 
Kartläggning 
Utredning av elevs behov av särskilt 
stöd 
Åtgärdsprogam 
Anpassad studiegång 
Dokumentation av extra anpassningar 
Samråd med vårdnadshavare 
Underlag till yttrande/beslut gällande 
AS/HFA-elever 
 
Kallelser/Protokoll/minnesanteckningar 
SIP - samlad individuell plan 
Återgivningar från specialistnivå 

Bevaras  Elevakt - bevaras under 
skolgång på respektive skola 
- därefter centralarkiv 

Flyttad från 6.1 omskriven 
från tidigare version 

Elevhistorik 
Uppgifter om elevs studieplan, tillval, 
eventuellt studieavbrott, 
studieförändring och skolgång 
(klasstillhörighet, skolor etc.) 

Bevaras  Elevakt 
Extens 
 

 

Elevhälsoteam (EHT)  Gallras 10 år efter att eleven 
slutat nian 

  

Elevråd Bevaras Ligger löpande under året i 
Teams men läggs sedan in i 
Evolution läsårsvis. 

Ärendehanteringssystem Protokoll 

Förteckning eller register över elever 
som är folkbokförda i andra kommuner 
men studerar i Tidaholm 

Bevaras Förvaras på respektive skola i 
5 år, därefter centralarkiv 
Förteckning bevaras i Extens 

Centralarkiv/Extens  

Förteckning eller register över 
Tidaholmselever som studerar i andra 
kommuner eller på friskolor 

Bevaras Förvaras på respektive skola i 
5 år, därefter centralarkiv 

Centralarkiv /Extens  

Handlingar rörande lokala, individuella 
kurser och projektarbeten. 

Bevaras  Extens  

Grupplistor, kurslistor av tillfällig 
betydelse 

Vid inaktualitet    

Ledighetsansökningar Vid inaktualitet Inklusive beslut   
Klasslistor Bevaras Skickas med slutbetygen när 

de skickas till centralarkivet 
för arkivering 

Centralarkiv  
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Handlingar rörande val av 
skola/förskoleklass 

1 år  Barnomsorgsadministratör Flyttad till 6.2 

Närvaro- och frånvarouppgifter, 
ansökan ledighet för elev 

Vid inaktualitet  V-Klass och Skola24  

Närvarorapporter, elevregister, 
förteckningar eller sammanställningar 

Vid inaktualitet Eller efter 1 år V-Klass  

Omval/ byte av skola/ klass. Beslut om 
att gå om årskurs eller uppflyttning till 
högre årskurs Flyttad till rad ovanför 

Vid inaktualitet    

Skolkatalog Bevaras Skickas till arkivet läsårsvis Centralarkiv  

Timplaner Bevaras  Ärendehanteringssystem Delegationsbeslut 

Utvecklingssamtal eller motsvarade, 
anteckningar 

Vid inaktualitet  Ansvarig lärare  

Yttrande/beslut över skolgång i annan 
kommun alternativt beslut om 
mottagande av elev från annan 
kommun 

Vid inaktualitet När elev slutar  Se interkommunal ersättning 

Åtgärdsprogram inklusive pedagogisk 
utredning, särskild undervisning och 
dylikt. Ansökan och beslut 

Bevaras Innehåller individuella 
studieplaner och anteckningar 
från utvecklingssamtal 

Elevakt Flyttad till elevaktsrubrik 

Överklagat beslut - vid avslag Bevaras Om eleven inte får ansökan 
beviljad om att byta 
exempelvis skola/klass 

Ärendehanteringssystem Beslut 

Intyg (barnomsorg/skola)     
Intyg om avgång från grundskola Bevaras Förvaras tillsammans med 

betygskatalog 
Centralarkiv Flyttad till 6.4 

Intyg om anpassad studiegång Bevaras Intyg ska utfärdas för elev 
med ofullständigt slutbetyg 

Extens och elevakt Flyttad till elevaktsrubrik 

Lärlingsutbildning/ 
platser/handlingar 

   Flyttad till 6.5 och 6.7 

Utbildningskontrakt/avtal mellan eleven 
och mottagande arbetsplats 

Bevaras  Centralarkiv Flyttad till 6.5 och 6.7 
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Dokumentation av lärlingsarbetet Bevaras  Centralarkiv Flyttad till 6.5 och 6.7 
Intyg från arbets-/praktikplatser Bevaras Om en elev avbryter den 

arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen ska rektor 
utfärda ett intyg om eleven 
begär det med uppgifter om 
hur stor del av utbildningen 
som eleven har genomgått 
och innehållet i den 
genomgångna delen av 
utbildningen 

 Flyttad till 6.5 och 6.7 

Akter över ungdomar i den uppföljande 
verksamheten 

Bevaras Innehåller bland annat avtal/ 
överenskommelser, intyg/ 
betyg, handlingsplaner 

Elevakt Flyttad till 6.6 Kommunalt 
aktivitetsansvar 

Anvisningar och beslut från 
Arbetsförmedlingen angående 
ungdomsplatser 

Vid inaktualitet Efter upphörd placering 
 

  

Elevregister, förteckningar eller 
sammanställningar 

Bevaras  Extens Flyttad till 6.6 

Närvarorapporter Vid inaktualitet  Digitalt/pärm 
 

 

Rapporter/redovisning från arbetsgivare 2 år    
Rapport till centrala 
studiestödsnämnden (CSN) 

Vid inaktualitet Efter avslutad skogång  Flyttas till 6.5 och 6.7 

Övriga handlingar som tjänat som 
underlag för registrering och 
redovisning av den uppföljande 
verksamheten 

Vid inaktualitet När vederbörlig redovisning 
eller kontroll skett och 
handlingarna inte längre 
behövs för förvaltningen 

 Flyttad till 6.6 

Modersmålsundervisning/ svenska 
som andra språk/skolgång för 
nyanlända 

    

Beslut om undervisning i svenska som 
andra språk 

Vid inaktualitet  Elevakt  

Beslut om placering i förberedelseklass 
prioriterad timplan anpassad timplan, 
individuell timplan, utökad 
studiehandledning 

Vid inaktualitet  Elevakt  
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Beslut om att svenska som andra språk 
upphör 

Vid inaktualitet  Elevakt  

Anmälan/avanmälan Ansökan/beslut 
om modersmålsundervisning 

Vid inaktualitet När eleven slutat skolan Extens 
På respektive skola 

 

Anmälan/beslut om svenska som 
andraspråk 

Vid inaktualitet När eleven slutat skolan Extens 
På respektive skola 
 

 

Ansökan och beslut om studie-
handledning på modersmål, svenska 
som andraspråk, elevens val, språkval. 
Handlingar rörande praktik och 
praktikplatser 

Vid inaktualitet  Extens  

Förteckning över elever som fått 
modersmålsundervisning och 
studiehandledning 

Bevaras  Extens  

Praktik/Praktisk arbetslivsorientering 
(PRAO) 

   Flyttad till 6.4 

Ansökan och beslut om elevers 
placeringar under praktik och PRAO 

Vid inaktualitet   Flyttad till 6.4 

Handlingar rörande praktik 
och praktikplatser 

Vid inaktualitet   Flyttad till 6.4 

Arbetsförmedling     
Anvisningar och beslut från 
arbetsförmedlingen angående 
ungdomsplats 

Vid inaktualitet 
 

Efter upphörd placering   

Schema      
Schema klass Vid inaktualitet 

Bevaras 
Årsärende/Läsårsvis Ärendehanteringssystem  

Schema lärare Vid inaktualitet    
Studie- och yrkesvägledning     
Undervisningsplanering     
Ansökningar med underlag och beslut 
om mottagande till särskola 

Bevaras Delegationsbeslut Centralarkiv 
Elevakt 

 

Ansökan om studieavbrott, ändrat 
tillval, flytt etc 

Vid inaktualitet  Gallras då anteckningar gjorts 
i verksamhetssystemet på 
”elevkort” eller motsvarande 

Extens Flyttad till 6.5 och 6.7 
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Elevens val, inlämnad blankett Vid inaktualitet Inlämnad blankett  Flyttad till 6.4 
Handlingar och beslut rörande barn 
med särskilda behov 

Bevaras  Elevakt Flyttad till elevaktsrubrik 

Handlingar som presenterar de ämnen 
som eleverna kan välja som tillval. 
Individuellt val 

Bevaras  Centralarkiv  

Kursutvärderingar Vid inaktualitet Gallras av ansvarig lärare 
efter avslutad skolgång 

  

Läromedelsförteckning Vid inaktualitet    
Läromedel, egenproducerade Vid inaktualitet    
Specialarbeten/projektarbeten/gym-
nasiearbeten 

Bevaras Originalet behålls av 
författaren. En kopia bevaras, 
skickas till centralarkivet 
tillsammans med betyg 

Centralarkiv Står dubbelt är flyttad till 6.5 
och 6.7 

Språkval Vid inaktualitet    
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6.4 Grundskolan 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Elevens val, inlämnad blankett Vid inaktualitet Inlämnad blankett  Flyttad från 6.3 
Intyg om avgång från grundskola Bevaras Förvaras tillsammans med 

betygskatalog 
Centralarkiv Flyttad från 6.3 

Praktik/Praktisk arbetslivsorientering 
(PRAO) 

    

Ansökan och beslut om elevers 
placeringar under praktik och PRAO 

Vid inaktualitet   Flyttad från 6.3 

Handlingar rörande praktik 
och praktikplatser 

Vid inaktualitet   Flyttad från 6.3 

 

6.5 Gymnasieskola 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälningar till prövning/genomförd 
prövning 

Vid inaktualitet När prövningen är genomförd 
och uppgiften är 
dokumenterad 

Extens Flyttad från 6.3 

Ansökan om kursbyten 
Ansökan studieavbrott/ändrat tillval etc  

Vid inaktualitet Gallras då antagningen gjorts 
på elevkort eller motsvarande 

Extens Flyttad från 6.3  

Ansökan och beslut om 
inackorderingstillägg 

Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång   

Ansökan om utökat program Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång   

Antagningslistor Vid inaktualitet Digitalt Extens Flyttad från 6.3  
APL 
-APL kontrakt 
-Målfyllelsedokument 

Vid inaktualitet Gallras av ansvarig lärare.   
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Begäran om förlängd kurs Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång   
Beslut antagning Bevaras  Ärendehanteringssystem Delegationsbeslug 
Beslut om att elev får byta studieväg Bevaras  Ärendehanteringssystem Delegationsbeslut 
Beslut om förlängning av undervisning 
på nationellt program 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Delegationsbeslut 

Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Delegationsbeslut 

Beslut om utskrivning Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
Dokumentation anpassningar Bevaras  V-Klass  
Färdskrivarkort Vid inaktualitet Utbildningskort till tunga 

fordon - Rudbecksgymnasiet 
  

Samlat betygsdokument/utdrag ur 
betygskatalog kopia 

Bevaras För elever som ej får 
slutbetyg/gymnasieexamen 

Centralarkiv 
 

Flyttad från 6.3 

Specialarbeten, projektarbeten, 
gymnasiearbeten  

Bevaras Av gymnasiearbeten bevaras 
endast titel och beskrivning.  

 Flyttad från 6.3 

Lärlingsutbildning/ 
platser/handlingar 

   Flyttad från 6.3 

Dokumentation av lärlingsarbetet Bevaras  Centralarkiv Flyttad från 6.3 
Utbildningskontrakt/avtal mellan eleven 
och mottagande arbetsplats 

Bevaras  Centralarkiv Flyttad från 6.3  

Intyg från arbets-/praktikplatser Bevaras Om en elev avbryter den 
arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen ska rektor 
utfärda ett intyg om eleven 
begär det med uppgifter om 
hur stor del av utbildningen 
som eleven har genomgått 
och innehållet i den 
genomgångna delen av 
utbildningen 

 Flyttad från 6.3 

Minnesanteckningar: 
- Lärlingsråd 
- Programråd/yrkesråd 

Bevaras Digitala originalet sparas på 
Rudbecksgymnasiets 
serverplats. 1 gång per år 
läggs alla dokument in i 
ärendehanteringssystem. 

Ärendehanteringssystem Anteckning 
Flyttad från 6.1 

Rapport till centrala 
studiestödsnämnden (CSN) 

Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång   

Sammanställning studieavbrott Bevaras Skickas läsårsvis Centralarkiv  
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Utvecklingssamtal eller motsvarade, 
anteckningar 

Vid inaktualitet Anteckningar 
Av ansvarig lärare efter 
avslutad skolgång 

Ansvarig lärare  

Valblanketter gällande individuella val, 
inriktning, programfördjupning 

Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång   

Yttrande/beslut gällande AS/HFA-
elever 

Bevaras Asperger/Högfungerande 
autism 

Ärendehanteringssystem Delegationsbeslut 

 

6.6 Kommunens aktivitetsansvar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Akter över ungdomar i den uppföljande 
verksamheten. 

Bevaras Individuell elevplan 
Av KAA-ansvarig 

IST-hypernet  

Elevregister förteckningar och 
sammanställningar 

Bevaras  IST-hypernet Flyttad från 6.3 

Övriga handlingar som tjänat som 
underlag för registrering och 
redovisning av den uppföljande 
verksamheten. 

Vid inaktualitet Av KAA-ansvarig 
När vederbörlig redovisning 
eller kontroll skett och 
handlingarna inte längre 
behövs för förvaltningen. 

 Flyttad från 6.3 
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6.7 Vuxenutbildning - Kompetenscentrum 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälningar till prövning/genomförd 
prövning 

Vid inaktualitet När prövningen är genomförd 
och uppgiften är 
dokumenterad 

Extens Flyttad från 6.3 

Ansökan om kursbyten 
Ansökan studieavbrott/ändrat tillval etc  

Vid inaktualitet Gallras då antagningen gjorts 
på elevkort eller motsvarande 

Extens Flyttad från 6.3 

- Anmälningar 
- Ansökningshandlingar 

Vid inaktualitet Tidigast efter att eleven 
avslutat sin utbildning. 
Ansökningshandlingar från 
elever som nekats utbildning 
gallras tidigast efter nekandet 
Ansökningar till 
yrkesutbildningar, kan sparas 
om någon elev slutar, så att 
ny elev kan ringas in. Gallras 
när ej ny elev kan tas in på 
redan startad kur för att det 
gått för lång tid in på kursen. 

Respektive skola Flyttad från 6.3  

Antagningslistor Vid inaktualitet Digitalt Extens Flyttad från 6.3 
Lärlingsutbildning/ 
platser/handlingar 

   Flyttad från 6.3 

Dokumentation av lärlingsarbetet Bevaras  Centralarkiv Flyttad från 6.3 
Intyg från arbets-/praktikplatser Bevaras Om en elev avbryter den 

arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen ska rektor 
utfärda ett intyg om eleven 
begär det med uppgifter om 
hur stor del av utbildningen 
som eleven har genomgått 
och innehållet i den 
genomgångna delen av 
utbildningen 

 Flyttad från 6.3 

Utbildningskontrakt/avtal mellan eleven 
och mottagande arbetsplats 

Bevaras  Centralarkiv Flyttad från 6.3 
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Rapport till centrala 
studiestödsnämnden (CSN) 

Vid inaktualitet Efter avslutad skolgång   

Samlat betygsdokument/utdrag ur 
betygskatalog kopia 

Bevaras För elever som ej får 
slutbetyg/gymnasieexamen 

Centralarkiv 
 

Flyttad från 6.3 

Specialarbeten, projektarbeten, 
gymnasiearbeten  

Bevaras Av gymnasiearbeten bevaras 
endast titel och beskrivning.  

 Flyttad från 6.3 

 

6.8 Kulturskola 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Kursprogram i foldrar Bevaras  Centralarkiv  
Elevregistrering     
Deltagaranmälningar 3 år  Efter avslutade studier IST Kulturskola  
Närvarolistor 3 år    
Elevregister/förteckningar, grupplistor 
och liknande 

Bevaras  IST Kulturskola  

Skydd av personuppgift i 
verksamheten. OBS! Sekretess 

Vid inaktualitet Bevaras så länge personen är 
aktuell i systemet och 
personen bär skydd runt 
personuppgifter 

 Flyttad till 6.1 

Undervisningsplanering     
Ensemblelistor Vid inaktualitet Bevaras Uppgraderas kontinuerligt 

Årsärende från IST 
Kulturskola. 

Ärendehanteringssystem Rapport 

Inventarieförteckning Bevaras Det ska finnas en aktuell 
förteckning 

Centralarkiv  

Scheman, med uppgift om lärare, tider 
och instrument 

Bevaras  Centralarkiv  

Musikskolans avgifter (underlag) Bevaras Beslut tas i nämnd Centralarkiv 
Ärendehanteringssystem 

Tjänsteskrivelse 
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6.9 Skolmåltidsverksamhet 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan om livsmedelsanläggning, 
godkännande samt beslut om 
riskklassificering, inspektionsrapporter 

Bevaras    

Ansökan/fördelning av mjölkstöd Bevaras    

Behov/önskemål om specialkost Vid inaktualitet Lämnas in för varje läsår   

Förteckning över serverade måltider Vid inaktualitet    
Handlingar rörande egenkontroll av 
livsmedelshantering/ anläggning (EKP), 
prover, friskintyg 

5 år Skolkök   

Interna avtal om leverans av färdiga 
portioner (skolmåltider), samt 
distributionslistor 

Vid inaktualitet Skolkök   

Matsedlar  5 år Även matsedlar för vegetarisk 
kost 

Matilda  

Protokoll från mat-/kostråd eller 
motsvarande 

5 år  Respektive skola  

Recept, näringstabell. Skolkostens 
sammansättning 

Vid inaktualitet  Matilda  
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6.10 Skolskjutsverksamhet 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan och beslut om skolskjuts som 
blivit överklagade 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Ansökan alternativt Beslut 

Ansökan och beslut om skolskjuts vid 
växelvis boende 

2 år  Ärendehanteringssystem Skolskjuts  

Ansökan och beslut skolskjuts 2 år  Ärendehanteringssystem Skolskjuts  
Buss-/skolkort, handlingar rörande 
skolskjutsverksamheten 

Vid inaktualitet Digitalt. I datasystemet ligger 
all skolskjutsplanering för 
aktuellt år 

  

Dispensansökningar och beslut om  
skolskjuts i enskilt fall 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Ansökan alternativt Beslut 

För skolskjutsverksamheten inkomna 
uppgifter, elevförteckningar, scheman 
med mera 

Vid inaktualitet    

Skolskjutsregister 1 år efter senaste 
anteckningen 

Till exempel uppgifter om 
antagna 
entreprenörer, antal elever 
per skjuts, färdtid med mera. 

System för 
skolskjutsplanering 

 

Övriga handlingar rörande 
skolskjutsverksamheten 

Vid inaktualitet    

 

6.11 Skolbiblioteket 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beståndsregister Bevaras Kan tas ut med viss 
periodicitet till exempel vart 
tredje år 
Tas från Koha 1 gång per år 
och läggs i årsärende. 

Ärendehanteringssystem Rapport 

Avtal/förbindelse med låntagare om 
lånekort 

2 år efter upphörd giltighet    
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Handlingar rörande samverkan, projekt 
med mera 

Bevaras Finns på skolans plan under 
elevutveckling och lärande. 
Special/projektarbete 

  

Informationsbroschyrer, 
egenupprättade 

Vid inaktualitet   Se 1.9 

Inköp/prenumerationer Vid inaktualitet Förteckning över nyinköpta 
böcker, prenumerationer på 
tidskrifter etc 

  

Prenumerationsregister Bevaras Koha 
Tas ut från Koha 1 gång per 
år och läggs i årsärende 

Ärendehanteringssystem Rapport 

Register över låntagare Vid inaktualitet Koha   
Statistik; låntagare, antal in- och utlån, 
antal lånade böcker, lån per bok etc 

Bevaras Koha 
Tas ut från Koha 1 gång per 
år och läggs i årsärende 

Ärendehanteringssystem Rapport 

Uppgift om lån per elev Vid inaktualitet Vid återlämnandet Koha  

 

6.12 Skolhälsovård 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Avvikelserapporter Lex Maria Bevaras  Patientdatajournal  

Avvikelserapport Lex Sara Bevaras  Patientdatajournal  

Läkare och skolsköterskas 
anteckningar 

Bevaras  Patientdatajournal  

Patientsäkerhetsberättelse 10 år Uppdateras 1 gång om året   

Samtliga journalhandlingar Bevaras  Patientdatajournal  
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7. Kultur och fritid och bibliotek 

7.1 Administration särskilt gällande kultur- och fritid 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan om bidrag (idrottsförening, 
kulturförening, övriga) 

5 år Efter sista giltighetsdatum Ärendehanteringssystem Ansökan - bidrag föreningar 

Badstatistik Bevaras Årsärende Biljett- och entrésystem 
Ärendehanteringssystem 

Rapport 

Bakteriologiska undersökningar 2 år  Pärm på fritidssamordnarens 
kontor. 

 

Bokningssystem FRI 3 år Program. Till historik efter 3 
år. 

Bokningssystem  

Föreningsregister Bevaras Finns på hemsidan, årligt 
uttag. 

Bokningssystem 
Ärendehanteringssystem 

Rapport 

Förteckning stipendier Bevaras  Ärendehanteringssystem Förteckning 
Se 1.18 stipendier och 
utmärkelser 

Polistillstånd 5 år  Ärendehanteringssystem Polistillstånd 
Register konstverk Vid inaktualitet I nummerordning   
Verksamhetsstatistik  10 år    
Miljöhandbok Bevaras  Ärendehanteringssystem Styrdokument 

7.2 Lotterier 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan om registrering av lotterier 
(inklusive bilagor) 

5 år Efter sista giltighetsdatum Ärendehanteringssystem Lotterier 

Kvitton kontrollantarvoden lotterier 3 år    
Redovisning av lotterier (inklusive 
bilagor) 

5 år  Ärendehanteringssystem Lotterier 

Redovisning till lotteriinspektionen Vid inaktualitet    
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7.3 Bibliotek 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beståndregister Vid inaktualitet Gallras exempelvis när media 
är inaktuell, trasig eller finns i 
dubblett  

  

Kungliga bibliotekets statistik Bevaras Årligt uttag av 
verksamhetsstatistik 

Kungliga bibliotekets 
databas/arkiv 

 

Låntagarregister Vid inaktualitet    

 

7.4 Budget- och skuldrådgivning flyttad från 1.19 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bokningslistor 1 år    
Register till ärenden rörande budget- 
och skuldrådgivning 

5 år    

Statistikunderlag/statistik som 
sammanställts 
till årsstatistik eller motsvarande 

Vid inaktualitet All fakta finns avidentifierad 
hos Konsumentverket. 

  

Årsstatistik Bevaras Statistikprogram som 
Konsumentverket 
tillhandahåller, BOSS+. 
Årsärende i Evolution 

Statistikprogram 
Ärendehanteringssystem 

 

Ärenden gällande budgetrådgivning, 
följande handlingar:  
- Ärendeblad 
- Minnesanteckningar 
- Skuldöversikter 
- Kalkyler 
- Förslag till hushållsbudget 

5 år  Låst dokumentskåp  

Ärenden gällande skuldrådgivning ej 
prövade enligt 

5 år efter att betalningstiden 
löpt ut avslutad rådgivning 

 Låst dokumentskåp  
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skuldsaneringslagen, följande 
handlingar: 
- Ärendeblad 
- Minnesanteckningar 
- Skuldöversikter 
- Kalkyler 
- Underlag från långivare 
- Kopior av korrespondens 
- Överenskommelse med  
  fordringsägare 
Ärenden gällande skuldrådgivning 
prövade enligt 
skuldsaneringslagen, följande 
handlingar: 
- Ärendeblad 
- Minnesanteckningar 
- Skuldöversikter 
- Kalkyler 
- Underlag från långivare 
- Kopior av korrespondens 
- Överenskommelse med   
  fordringsägare 
- Kopior av ansökan och beslut från  
  Kronofogdemyndighet 
- Tingsrättsbeslut 
 

5 år efter att betalningstiden 
löpt ut avslutad rådgivning 

 Låst dokumentskåp  

 

7.5 Museum 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Föremålsregister Bevaras Gallras exempelvis när media 
är inaktuell, trasig eller finns i 
dubblett  

Tidaholms museum  
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8. Äldre, handikappomsorg samt socialpsykiatri, arbete och sysselsättning 

8.1 Administration särskilt gällande omvårdnad 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälningar och utredningar enligt  
Lex Maria 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Lex Maria 

Anmälningar och utredningar enligt Lex 
Sarah 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Lex Sarah 

Befolkningsregister Vid inaktualitet Digitalt, vårdtagare/klienter 
gallras efter regler för 
personakt 

  

Enkäter 2 år Svara på enkäter från 
socialstyrelsen, statistiska 
centralbyrån (SCB) 

  

Inkomstuppgifter 2 år    
Kompetensplan Vid inaktualitet    
Nyckelkvittenser och nyckelförteckning Bevaras  Omvårdnadsförvaltningen  
Organisationsplaner Bevaras  Ärendehanteringssystem Styrdokument 
Protokoll vid skyddsrond och 
internkontroll 

Bevaras Kan gallras efter 3 år om ny 
upprättas varje år 

  

Säkerhetsrutiner för förvaltningen Vid inaktualitet    
Tillsynsrapporter Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 
Vårdtyngdsmätningar Vid inaktuallitet Efter sammanställning   

 

8.2 Handläggning SOL 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Förhandsbedömning/aktualisering som 
inte leder till utredning 

1 år  Magna Cura  

Förhandsbedömning/aktualisering som 
leder till utredning 

Bevaras  Personakt  
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8.3 Personal omvårdnad 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Delegering 3 år  Magna Cura  

 

8.4 Handläggning SoL/LSS 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/god man 

5 år    

Ansökan om insatser och eventuella 
bilagor 

5 år    

Avgiftsbeslut 5 år Digitalt Personakt  
Avvikelserapporter Lex Sarah 5 år    
Beslut 5 år    
Dom 5 år    
Fullmakt 5 år    
Förhandsbesked  5 år    
Genomförandeplan/individuell plan 5 år    
Handlingar som rör beslut och 
placeringar i familjehem eller bostad 
med särskild service för barn och 
ungdomar 

Bevaras    

Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse för ärendet 

5 år    

Kopior av anteckningar från annan 
kommun/landsting 

Vid inaktuallitet Om relevant anteckning gjorts 
i personakt 

  

Levnadsberättelse Vid inaktuallitet Läggs i personakt vid avslut   
Mottagningsbevis/delgivnings-
erkännande 

5 år    
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Personakt 5 år    

Personakt 5, 15, 25 i månaden Bevaras  Centralarkiv  
Social dokumentation som rör enskild 5 år    
Underlag för bedömningar av aktiviteter 
i det dagliga livet (ADL) 

5 år    

Utlåtande från läkare, psykolog, kurator 
skola med mera 

5 år    

Yttrande 5 år    
Ärendeblad, utredning, utlåtande 5 år    
Överklagande med bilagor 5 år    

 

8.5 Hälso- och sjukvård 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Avvikelserapport Lex Maria 10 år    
Daganteckningar 10 år    
Epikriser, behandlingsanvisningar 10 år    
Läkare- och psykologutlåtande 10 år    
Läkemedelslista och apodoslista 10 år    
MMT-tester 10 år    
Mätvärden 10 år    
Signeringslista för skötsel av 
läkemedelsförråd 

10 år    

Patientjournal 10 år  Magna Cura och pappersakt  
Patientjournaler födda 5, 15, 25 i 
månaden 

Bevaras  Centralarkiv  

Provtagning 10 år    
Signeringslistor läkemedel 10 år    
Träningsprogram 10 år    
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8.6 Äldreboende 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Egenkontroll av livsmedelshygien, kyl, 
frys 

2 år    

Hyresavtal 2 år Gallras efter utflyttning   
In- och uttagningsblanketter för 
fickpengar 

10 år    

Protokoll boenderåd Bevaras  Respektive enhet  

 

8.7 Hemvård 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Larmlistor Vid inaktivitet    
Larmrapporter 5 år Server, uppgifter om larm 

dokumenteras i journal 
  

Larmremsor aktiva larm 2 år    
Nyckelkvittenser 2 år Efter återlämnande   
Nyckelregister Vid inaktuallitet    
Närvaro- och frånvarorapport Vid inaktuallitet Underlag för debitering   
Planering av dagligt arbete hos 
vårdtagare 

1 år  Magna Cura  
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8.8 Kök 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beställningar Vid inaktualitet  Matilda  
Matdistributionslistor Vid inaktuallitet  Matilda  
Matsedel/Listor Vid inaktualitet  Matilda  
Recept Vid inaktualitet    

 

8.9 Ekonomi omvårdnad 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Inkomstförfrågan och omräkning av 
avgifter 

1 år    

 

8.10 LSS 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan om att bli 
kontaktfamilj/stödfamilj 

Bevaras  Respektive enhet  

Avtal kontaktfamilj/stödfamilj Bevaras Personakt   
Avtal kontaktperson Bevaras Personakt   
Utredning om kontaktfamilj Bevaras  Respektive enhet  
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8.11 Bilar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Körjournal 1 år Årsvis   

 

8.12 Verksamhetssystem 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Behörighetskort 2 år Vid inaktuallitet   
Loggar 10 år Digitalt   
Logglistor 2 år    
Systemdokumentation Bevaras Förändringar i 

verksamhetssystem 
Omvårdnadsförvaltningen  

 

8.13 Handläggning färdtjänst 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan och tillstånd om färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

5 år Registreras i Websolen. 
Förvaras i personakt i 
närarkiv 

 

Ärendehanteringssystem 
 

Färdtjänst 

Övriga handlingar gällande resor Vid inaktualitet  Ärendehanteringssystem Färdtjänst 
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8.14 Särskilt gällande Arbetsmarknadsenheten (AME) 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Utredningsdokument, 
arbetsförmågebedömningar 

5 år  Arbetsmarknadsenheten  
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9. Individ- och familjeomsorg 

9.1 Familjerätt 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Familjerätt 
- Faderskap 
- Adoption 
- Vårdnad 
- Boende 
- Umgänge 

Bevaras  Centralarkiv  

Fastställda underhåll som uppstått i 
samband med utredning av faderskap 

Bevaras Bevaras endast om de 
uppstått i samband med 
utredning av faderskap 

Centralarkiv 
 

 

Fastställda underhåll som inte uppstått i 
samband med utredning av faderskap 

Vid inaktualitet    

Handlingar i rättsgenetiska och 
rättsmedicinska undersökningar 

Bevaras  Centralarkiv 
 

 

Handlingar om underhållsbidrag som 
upprättas i samband med 
faderskapsutredning 

Bevaras Om det upprättats i samband 
med faderskapsutredning 

Centralarkiv 
 

 

Handlingar om underhållsbidrag som 
inte upprättas i samband med 
faderskapsutredning 

Vid aktualitet    

Handlingar om vårdnaden om barn Bevaras  Centralarkiv 
 

 

Handlingar rörande nedläggning av 
faderskapsutredning 

Bevaras  Centralarkiv 
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9. 2 Familjehem och placering av barn 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ansökan att få bli familjehem - om det 
blir familjehem 

Bevaras  Personakt  

Ansökan att få bli familjehem - om det 
inte blir familjehem 

5 år    

Begäran om underhåll avseende 
placerat barn 

10 år    

Förteckning över placerade barn Vid inaktualitet    
Intresseanmälan familjehem 3 år    

 

9.3 Dödsboanmälan 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Dödsboanmälan  10 år    

 

9.4 Serveringstillstånd 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Handlingar rörande tillfälliga tillstånd 5 år    
Korrespondens rörande alkoholtillstånd 5 år    
Restaurangrapporter 10 år     
Serveringsansvariga personer Vid inaktualitet    
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Serveringstillstånd 
- Utredningar 
- Beslut 
- Tillståndsbevis 
- Domar 
- Tillsyn 
- Statistik 
- Alkoholtillstånd (Alk-T) 

Bevaras  Centralarkiv  

Tillsynshandlingar rörande 
inspektioner och kontroll 

5 år    

 

9.5 Handläggning SoL, LVU och LVM 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälningar, rapporter etc. som rör 
enskild person men som inte ger 
upphov till ärende 

5 år  Procapita  

Ansvarsförbindelser, kostnader 5 år    
Ansökan 5 år    
Ansökan till institutioner om vård 5 år    
Ansökan vård LVM 5 år  Ärendehanteringssystem Handling SoL, LVU, LVM 
Avräkningshandlingar 5 år    
Placeringsavtal 5 år  Ärendehanteringssystem Handling SoL, LVU, LVM 
Begäran om handräckning 5 år    
Begäran om utredning 5 år    
Beslut från invandrarmyndighet Vid inaktualitet    
Beslut i enskilt ärende 5 år    
Dom och handling i domstolsärende 5 år  Ärendehanteringssystem Dom 
Efterlysningar 5 år    
Fullmakter Vid inaktualitet    
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Förmedlingsmedel  
- ekonomisk redovisning 
- överenskommelser/avtal och  
  fullmakter kring egna medel 

10 år Avser ärende (02) om 
förmedling. Ekonomisk 
redovisning av hantering av 
klients egna medel. 
Underlaget ska läggas i ett 
särskilt omslag i akten för att 
underlätta urplockning i 
samband med leverans till 
Regionarkivet efter 5 år 
(handlingarna ska inte följa 
med akten) 

  

Förundersökningsprotokoll Vid inaktualitet    
Handlingar i underhållsärenden (avtal, 
dom, ekonomisk utredning, 
omprövning) 

5 år Endast domar diarieförs i 
ärendehanteringssystem 

Ärendehanteringssystem Dom 

Handlingar rörande rättshjälp Vid inaktualitet    
Identitetsstyrkande handlingar Bevaras  Socialförvaltningen  
Inkomna anmälningar 5 år Anmälan som ger upphov till 

att ärende överförs till 
personakt och gallras enligt 
dessa regler 

  

Kallelse (till rättegångsmöte med 
socialtjänsten) 

Vid inaktualitet  Ärendehanteringssystem Kallelse 

Kopior av räkningar från läkare, 
laboratorier, institutioner (undersökning 
utförd på uppdrag av socialtjänsten) 

Vid inaktualitet    

Kopior på hyreskontrakt Vid inaktualitet    
Korrespondens i ärendet 5 år    
Meddelande från hyresvärd, skuld, 
uppsägning 

Vid inaktualitet    

Meddelande om förundersökning Vid inaktualitet    
Meddelande om utskrivning Vid inaktualitet    
Meddelande om åtalsunderlåtelse/att 
åtal ska väckas 

Vid inaktualitet    

Mottagningsbevis/delgivningskvitto 2 år  Ärendehanteringssystem Delgivningskvitto  
Personakt IFO 5 år  Procapita  
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Personakt IFO, födda dag 5, 15, 25 i 
månaden samt alla placerade enligt 
SoL, LVU 

Bevaras  Centralarkiv  

Rekvisitioner Vid inaktualitet    
Underlag till ansökan om 
försörjningsstöd 

5 år    

Utdrag ur socialregister 5 år  Ärendehanteringssystem Handling SoL, LVU, LVM 
Utredningar 5 år    
Yttrande till myndighet, åklagare och 
domstol 

5 år  Ärendehanteringssystem Handling SoL, LVU, LVM 

Överenskommelser 5 år    
Överklagan med bilagor 5 år Original i personakt 

Digitalt i Evolution 
Ärendehanteringssystem Handling SoL, LVU, LVM 

 

9.6 Administration 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Loggar verksamhetssystem 10 år Patientlagen   

Logglistor verksamhetssystem 2 år Patientlagen   
Adress- och telefonlistor anställda Vid inaktualitet    
Tillsyn verksamhet Bevaras  Ärendehanteringssystem Skrivelse 
Redovisning av kontantkassa 10 år    
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10. Samhällsbyggnad - Byggnad 

10.1 Bygglov 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Begäran om yttrande från  
sakägare och grannar 

Bevaras   Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 

Begäran om yttrande från myndigheter Bevaras   Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Bygglovsansökan Bevaras   Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Delegationsbeslut Bevaras  Ärendehanteringssystem Delegationsbeslut  
Fotodokumentation Bevaras   Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Kungörelse bygglov Bevaras Meddelande om beviljat 

bygglov 
Ärendehanteringssystem Kungörelse 

Korrespondens i ärendet Bevaras 
 

Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Lista/karta för hörande av sakägare Bevaras   Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Mottagningsbevis, delgivningskvitton Bevaras   Ärendehanteringssystem Mottagningsbevis 
Ritningar (Situationsplan, 
nybyggnadskarta, planritning, 
sektionsritning, fasadritning, 
K-ritning, V-ritning) 

Bevaras Där ritningarna framställts 
digitalt ska även digitala 
ritningar begäras in 

Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 

Typgodkännandebevis Bevaras Kaminer Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Utbetalningsorder Bevaras 

 
Ekonomisystem Finns under 3.6 

Manuellt upprättade 
leverantörsfakturor/utbetal-
ningsorder 

Yttranden från myndigheter Bevaras   Ärendehanteringssystem Yttrande 
Yttranden från sakägare och grannar Bevaras 

 
Ärendehanteringssystem Yttrande 
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10.2 Bostadsanpassning 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bostadsanpassningsansökan 
(intyg, åtgärdsprogram, ritningar, 
anbud, offert) 

Bevaras  Pappersformat hos 
handläggare 

 

10.3 Byggprocessen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om kontrollansvarig Bevaras Inklusive meritförteckning,  
certifiering och intyg 

Ärendehanteringssystem Kontrollansvarig 

Anmälan Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Intyg och kontroller enligt kontrollplan Bevaras Anmälan om sakkunniga.  

Besiktningsprotokoll, 
brandskyddsdokumentation, 
checklistor, försäkringsbrev,  
sakkunnigintyg 

Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 

Konstruktionshandlingar, V-ritningar Bevaras Där ritningarna framställts 
digital ska även digitala 
ritningar begäras in 

Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 

Kontrollplan Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Lägesbesiktningsbevis Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Markundersökning Bevaras  Ärendehanteringssystem Markundersökning 
Protokoll över byggsamråd, 
tekniskt samråd, slutsamråd, 
arbetsplatsbesök 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 

Relationsritningar Bevaras Där ritningarna framställts 
digital ska även digitala 
ritningar begäras in 

Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
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Slutbesked, slutbevis Bevaras  Ärendehanteringssystem Slutbesked 
Sotningsbevis Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Startbesked  Bevaras  Ärendehanteringssystem Startbesked 

Teknisk beskrivning Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
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10.4 Obligatorisk ventilationskontroll Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Besiktningsprotokoll OVK 20 år  
 

 Ärendehanteringssystem Obligatorisk 
ventilationskontroll 

Föreläggande OVK 20 år 
 

 Ärendehanteringssystem Obligatorisk 
ventilationskontroll 

 

10.5 Olovligt byggande 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan, protokoll, anteckningar, foton Bevaras  Ärendehanteringssystem Anmälan - olovligt byggande 
Ansökan om lov i efterhand  Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Begäran om förklaring Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Besiktningsprotokoll Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Dokumentation av platsen  Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Mottagningsbevis, delgivningskvitto Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Underlag för beräkning av avgift Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Underrättelser Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 

 

10.6 Rivning 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om kontrollansvarig Bevaras Med meritförteckning och 
intyg 

Ärendehanteringssystem Kontrollansvarig 

Ansökan, anmälan med kartor och 
ritningar 

Bevaras Akten med ärendet Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
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Intyg och kontroller enligt rivningsplan Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 
Kontrollplan/rivningsplan samt  
beslut om kontrollplan med bilagor 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Bygglovshandlingar 

Slutbevis/Slutbesked Bevaras  Ärendehanteringssystem Slutbesked 

 

10.7 Överklaganden och högre instans 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beslut från högre instans Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
Inkommet överklagande Bevaras  Ärendehanteringssystem Överklagan 
Lagakraftbevis från högre instans Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 

 

10.8 Mätverksamhet 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Avtal - mätning, beräkning, kartografi 10 år   Närarkiv  

Beställningar 10 år  Pärm hos handläggare  
Detaljmätningsprotokoll Vid inaktualitet  Närarkiv  
Fastighetsförteckningar Vid inaktualitet  Närarkiv  
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10.9 Kartverksamhet (GIS) 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Flygfoto, ortofoto Vid inaktualitet  Närarkiv  
Framställda analyser och kartor Vid inaktualitet    
Grundkarta Bevaras I akten för planärende. Geosecma  
Nybyggnadskarta Bevaras Databas Geosecma  

 

10.10 Planarbete 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Detaljplan Bevaras Inkluderar kartor och 
handlingar  
för antagen plan samt 
tryckorginal. 

Ärendehanteringssystem 
och Geosecma 

Detaljplan 

Plankostnadskalkyl Vid inaktualitet    
Översiktsplan Bevaras Inkluderar kartor och 

handlingar  
för antagen plan samt 
tryckorginal. 

Ärendehanteringssystem 
och Geosecma 

Översiktsplan 
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11. Samhällsbyggnad - Miljö  

11.1 Undersökningar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Buller Bevaras  Miljöreda  
Mätdata (exempelvis luft, vatten) Bevaras  Miljöreda  
Övriga undersökningar Bevaras  Miljöreda  

 

11.2 Naturvård 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beslut om uppstädning Bevaras  Miljöreda  
Biologiska inventeringar Bevaras  Miljöreda  
Förelägganden vid nedskräpning Bevaras  Miljöreda  
     
Naturresursinventeringar 
(länsstyrelsen) 

Bevaras  Miljöreda  

Naturvårdförordnanden Bevaras Strandskydd, naturreservat 
m.m. 

Geosecma/Hänsynskarta  

Naturvårdsplan Bevaras  G:katalog Miljöreda  
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11.3 Hälsoskydd 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Analysprotokoll badanläggningar 10 år Miljöreda och akt Miljöreda  
Anmälan om offentliga lokaler Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Anmälan, ansökan om värmepump Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Ansökan om enskilt avlopp Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Ansökan  om ändring enskilt avlopp Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Anteckningar i ärende Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Begäran om handräckning 10 år Miljöreda och akt Miljöreda  
Beslut om avgift i enskilt fall 10 år efter att verksamhet 

upphört 
Miljöreda och akt Miljöreda  

Beslut om enskilt avlopp Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Beslut om föreläggande,  
förbud och rättelse på annans 
bekostnad 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Beslut om värmepump Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Inspektionsrapporter Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Markradon vid byggnation Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Projekt Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Radon i dricksvatten Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Radonmätningar i inomhusluft Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Utredning om olägenhet för  
människors hälsa 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
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11.4 Livsmedel och smittskydd 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Analysprotokoll livsmedel Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Analysprotokoll vattenanläggningar Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Anmälan om ändring av 
livsmedelsanläggning 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
om smittsam sjukdom vid 
livsmedelshantering 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Begäran om handräckning Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Beslut om att begränsa eller förbjuda 
utsläppande på marknaden 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Beslut om avgift i enskilt fall Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Beslut om ersättning vid förstörande av 
ägodelar för att hindra spridning av 
samhällsfarliga sjukdomar 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Beslut omhändertagande av livsmedel Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Egenproducerat info-material Vid inaktualitet Miljöreda och akt G:katalog, information  
Följesedlar laboratorieprov Vid inaktualitet Miljöreda och akt Pärm hos livsmedelsinspektör  
Föreläggande och förbud Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Föreläggande/förbud för att 
hindra spridning av samhällsfarliga 
sjukdomar 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Godkännande av livsmedelsanläggning Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Kontrollrapporter Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Livsmedelsverkets meddelade om 
villkor eller saluförbud för kännedom 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Projekt Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Registrering av livsmedelsanläggning Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
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Tidsbegränsat godkännande/ 
registrering av livsmedelsanläggning 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Tillfälligt eller permanent upphävande 
av godkännande 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Åtalshandlingar Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

 

11.5 Miljöskydd och kemiska produkter 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Inspektionsrapporter Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Anmälan och beslut om 
miljöfarlig verksamhet 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Anmälan om cistern Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Bedömningsunderlag i 
tillståndsärenden 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Begäran om handräckning Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Beslut om avgifter i enskilt fall Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Beslut om miljösanktionsavgifter Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Dokumentation av samråd och 
besiktningar 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Egenproducerat info-material Vid inaktualitet Miljöreda och akt Miljöreda  
Föreläggande om försiktighetsmått  
eller förbud 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Föreläggande om rättelse 
på annans bekostnad 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Föreläggande om undersökning Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Föreläggande om upplysning 
 och undersökningar 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
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Inventering och åtgärdsplan för 
PCB i byggnader 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Kontrollprogram Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Kontrollrapport för inomhuscistern Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Kungörelser vid anmälningsärenden Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Länsstyrelsens beslut om överlåtelse 
av tillsyn av täkttillstånd 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Miljökonsekvensbeskrivningar Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Miljöprövningsdelegationens och 
miljödomstolens beslut om förbud eller 
upphävda villkor 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Miljörapporter från tillståndspliktiga 
verksamheter 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Projektmaterial Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Provtagning Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Regeringsbeslut om 
miljöskyddsområde 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Tillståndsbeslut Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Utredning om luft, vatten  
och markföroreningar samt kemikalier 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Yttrande till miljöprövningsdelegation 
och miljödomstol  

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Yttrande över ansökan att  
bedriva miljöfarlig verksamhet 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Åklagares beslut om åtalsprövning Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Årlig sammanställning  
över ozonnedbrytande ämnen 

Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  

Årlig sammanställning över köldmedier Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
Överlåtelse av tillsyn  Bevaras Miljöreda och akt Miljöreda  
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12. Samhällsbyggnad - Fastighet, gatu- och park, renhållning, vatten och avlopp 
 

12.1 Lokalförsörjning och fastighetsbestånd - nytt kapitel 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Driftinstruktioner 
 

Vid inaktualitet 
 

Bevaras så länge det behövs 
för driften av objektet 

  

Energideklarationer 
 

10 år Eller när ny deklaration 
upprättas 

  

Fastighetsdeklarationer 5 år Efter ny fastighetstaxering 
Avregistrerade och avsålda 
fastigheter kan gallras vid 
inaktualitet 

  

Fastighetstaxering 5 år Efter ny fastighetstaxering   

Felanmälan på fastighet Vid inaktualitet När felet åtgärdats   
Förteckning över myndighetens 
fastighetsbestånd 

Bevaras 
 

Årsärende Ärendehanteringssystem Rapport 
 

Garantibrev 2 år  Efter upphörande   

Hyreskontrakt - bostad 
 

2 år  Efter upphörande Ärendehanteringssystem Avtal - gallring 2 år 

Hyreskontrakt - lokal Bevaras  Ärendehanteringssystem Avtal 
Larmrapporter 
 

Vid inaktualitet 
 

Digitalt från Securitas 
 

  

Låsschema Vid inaktualitet    

Nyckelkvittenser Vid inaktualitet Gäller nycklar och "taggar"  Från tidigare plan 

Obligatorisk ventilationskontroll, 
protokoll 

Vid inaktualitet 
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Passagesystem Vid inaktualitet 
 

Uppdateras kontinuerligt 
 

  

Servitut och ledningsrätter Bevaras  Ärendehanteringsystem Avtal 

Sotningsprotokoll Vid inaktualitet När ny besiktning genomförts   

Varningsbrev 2 år Efter att ärendet är avslutat.   

Återkommande besiktningar 
 

Vid inaktualitet 
 

T ex på hissar, brandsyn, 
ventilation 
När ny besiktning genomförts 
 

  

Övriga besiktningar 
 

Vid inaktualitet 
 

När ny besiktning genomförts 
 

  

 

12.2 Projekt och anläggningshandlingar  
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bygghandlingar/projekt Bevaras Ansvar projektledare 
 

Källararkiv tekniska 
förvaltningen 
Ärendehanteringssystem 

Utifrån vilken handling välj 
dokumenttyp 
Från tidigare plan 
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12.3 Vatten och avlopp 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Analyser av dricksvatten Bevaras  G:katalog VA verk  
Analysrapport för avlopp 10 år  G:katalog VA verk  
Anläggningsdokumentation gällande 
drift och underhåll 

Bevaras  G:katalog VA verk 
Närarkiv VA verk 

 

Avloppsjournaler och 
vattenverksinformation, drift 

10 år Automatiskt lagring lokal 
processdator program "VA 
operatör" 

Lokal processdator,  vissa 
uppgifter G: VA verk 

 

Avstängningshot Vid inaktualitet Avisering Vid hot om 
avstängning kan 
socialförvaltning få 
information 

EDP Future  

Besiktningsprotokoll vatten och 
avloppsverk 

10 år Avser t ex tryckkärl, 
periodiska driftkontroller, 
elrevisioner, 
statusbesiktningar av 
anläggning 

Närarkiv VA-verk, periodiska 
digitalt på G:katalog VA verk 

 

Besiktningsprotokoll, slut- och 
garantibesiktning 

Bevaras  G:katalog VA verk 
Närarkiv  

 

Driftjournaler för ledningsnät, renings- 
och vattenverk 

Bevaras  G: VA verk, Fysiskt närarkiv, 
DUF pärm 
Gatukontor/förrådet 

 

Driftstörningar VA 
diarieförda 

Bevaras Genom införande i kartans 
ledningsregister 

Digitalt: Geosecma for Arcgis, 
Papper: DUF pärm närarkiv 
Gatukontor/förrådet 
 

Från tidigare plan 

Föreskrifter från myndigheter Bevaras Som gäller den egna 
verksamheten 

G:katalog VA verk 
Närarkiv 

 

Kund- och anläggningsregister Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt, 
uppgifter kopplade till 
kundreskontra gäller gallring 
enligt Ekonomi/Kundreskontra 

EDP Future  

Kvartalsrapport till länsstyrelsen för 
reningsverk 
 

Bevaras  G:katalog VA verk  
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Larmrapporter SOS och vaktbolag Vid inaktualitet    

Ledningskartor Bevaras Äldre ritade kartblad Närarkiv SBN, centralarkiv  

Ledningsregister och karta Vid inaktualiet Uppdateras kontinuerligt Geosecma for Arcgis  

Ledningsregister och karta Bevaras Fr o m december 2, rutnät, A1 
skala 1:400 
Årlig ögonblicksbild 
Årsärende 

Ärendehanteringssystem Karta/Ritning 
 

Ledningsrätter VA, servitut VA Bevaras Inskrivning hos Lantmäteriet Ärendehanteringssystem Avtal 

Miljörapporter avloppsanläggningar Bevaras Lagras även externt på 
svenska 
miljörapporteringsportalen 
SMP 

G:katalog VA verk  

Mätaravläsningar kund 10 år Koppling till 
Ekonomi/kundreskontra 

EDP Future  

Mätaravläsningar verk 10 år Interna avläsningar inom olika 
VA-anläggningar 

 
G:katalog VA verk 

 

Mätarbyten Vid inaktualitet Avisering   

Tillståndsansökningar med beslut Bevaras Avser t ex verkens tillstånd, 
utsläppsrätter 

G:katalog VA verk 
Närarkiv 

 

VA-ansökningar Vid inaktualitet Servisanmälan inom VO, 
ansökan anslutning utanför 
VO, anmälan ändring av 
anläggning inom VO 

G:katalog Från tidigare plan 

VA-avtal Bevaras avtal med fastighetsägare Närarkiv 
samhällsbyggnadsförvaltning
Tekniska kontoret 

Från tidigare plan 

VA-filmningar Bevaras Video VHS 
Äldre material på Video VHS, 
DVD, nytt material på USB 

Gatukontoret/förrådet  

Vattenskyddsområde Vid inaktualitet Aviseringar 
Avser meddelanden som kan 
skickas ut vid tillstånd för 
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skogsavverkning och till 
markägare 

Årsrapporter vattenanläggningar Bevaras Sammanställning av 
vattenleveranser och 
elförbrukning 

G:katalog VA verk  
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12.4 Avfallshantering 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Ackrediteringsintyg Vid inaktualitet Avser våg på 
Återvinningscentral 

Närarkiv  

Analyser av lakvatten deponi Bevaras Löpande provtagning 
Årsärende 

Ärendehanteringssystem Rapport 

Ansökan och beslut om anvisad plats 
för hämtning av hushållsavfall 

2 år Efter upphörande av anvisad 
plats 

EDP Future Anvisning 

Ansökan och beslut om Gemensam 
avfallsbehållare 

2 år Efter upphörande av delad 
tjänst  
Blankett och e-tjänst 

EDF Future Gemensam avfallsbehållare, 
Delat kärl 

Ansökan och beslut om Uppehåll i 
hämtning 

2 år Efter upphörd beviljad period EDF Future Uppehåll 

Avfallsrapporter/miljörapporter Bevaras Lagras även externt på 
svenska 
miljörapporteringsportalen 
SMP 

Ärendehanteringssystem Rapport 

Besiktningsprotokoll Bevaras Slutbesiktning 
Avser deponi, 
tillsynsmyndighet 
länsstyrelsen 

Ärendehanteringssystem Protokoll 

Beslut om undantag från kommunens 
avfallsföreskrifter 

Vid inaktualitet Kopia - original finns på 
Hållbar utveckling 

EDP Future Eget omhändertag, Förlängt 
slam, Dispens 

Beställning/ändring av 
renhållningsabonnemang 

1 år Efter ändring 
Blankett och e-tjänst 

EDP Future Från tidigare plan 

Driftinstruktioner, uppföljning och 
dokumentatio till anläggningar och 
fordon 

Vid inaktualitet Förvaras så länge 
anläggningar och fordon är i 
drift 

Närarkiv  

Kund- och anläggningsregister Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt, 
uppgifter kopplade till 
kundreskontra gäller gallring 
enligt Ekonomi/Kundreskontra 

EDP Future  

Larmrapporter SOS och vaktbolag Vid inaktualitet  Närarkiv  
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Registrerad anmälan om kompostering 
av matavfall fr. Hållbar Utveckling med 
eller utan behovshämtning av restavfall 

Vid inaktualitet Kopia - original finns på 
Hållbar utveckling 

EDP Future Kompost 

Tillståndsansökningar med beslut Bevaras Avser verksamhet deponi 
Siggestorp ÅVC, transporter, 
insamling hushållsavfall 

Ärendehanteringssystem Beslut 
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12.5 Gator, vägar och broar 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Besiktningsprotokoll efter sprängning, 
grävning 

10 år 
 

   

Broliggare, dokumentation rörande 
broar 

Bevaras 
 

Till exempel byggår, 
besiktningar, reparationer och 
underhåll 

  

Enskilda vägar Vid inaktualitet Bevaras Underlag kommer från 
Trafikverket, vilket 
kommunens utbetalning 
grundar sig på 
Årsärende  

Ärendehaneringssystem Budget 
Från tidigare plan 

Lokala ordningsföreskrifter Bevaras  Ärendehanteringssystem Styrdokument 

Planer för gatubelysning, 
ombyggnader, drift och underhåll av 
vägar 

Bevaras 
 

 Ärendehanteringssystem Styrdokument 

Protokoll från övertagandebesiktning av 
väg 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 

Slutbesiktningsprotokoll (grävtillstånd 
och TA-plan) 

5 år  E-tjänst  

Trafikanordningsplan -TA plan  5 år Pappersansökning registreras 
och gallras i 
ärendehanteringssystem 
Gallras i e-tjänstsystem 

Ärendehanteringssystem TA-plan 
Från tidigare plan 

Tillstånd vid grävning, sprängning 2 år Efter garantitidens utgång   

Trafikmätningar Bevaras  Ärendehanteringssystem Protokoll 

Utredningar och rapporter, gator och 
vägar 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 

Ändringar av vägnummer Bevaras  Ärendehanteringssystem Beslut 
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12.6 Trafik 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Dispenser och tillstånd 
 

Bevaras 
 

Transportdispenser 
 

Ärendehanteringssystem Yttrande 

Felparkeringsavgifter 2 år    

Flytt av fordon 
 

10 år 
 

Dokumentation   

Lokala trafikföreskrifter och trafikliggare 
 

Bevaras 
 

Beslut tas av ansvarig nämnd 
Lagras i nationell 
rikstäckande databas RDT 
hos Transportstyrelsen 

Ärendehanteringssystem Styrdokument 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - 
beviljade 

3 år efter giltighetstidens 
utgång 1 år efter tillståndets 
giltighetsdatum eller 
innehavaren avlidit 
 

Sekretess 
Avser akt och tillstånd 
 

Ärendehanteringssystem 
PRkort3 
Närarkiv 

Parkeringstillstånd 
Från tidigare plan - uppdelad 
på två rader 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - 
avslag 

1 år efter avslagets beslut 
vunnit laga kraft 

Sekretess 
Avser akt 
 

Ärendehanteringssystem 
PRkort3 
Närarkiv 
 

Parkeringstillstånd 
Från tidigare plan - uppdelad 
på två rader 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Bevaras  Databas Geosecma 
RDT 

Från tidigare plan 

Upphävande av lokala föreskrifter Bevaras Beslut tas av ansvarig nämnd Ärendehanteringssystem Beslut 
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12.7 Mark/fastigheter och exploatering 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Grannintyg 2 år Bevaras endast när det är 
inlämnat synpunkter eller när 
fastigheten som är berörd ska 
säljas. Gäller även för 
kännedom enligt plna- och 
bygglagen (2010:900) 9 kap 
41 § punkt 2 

  

Intresseanmälningar vid upplåtelse av 
mark eller tomtförsäljning 

Vid inaktualitet E-tjänst 
Till exempel tomtkö, 
odlingslott, arrenden, 
nyttjanderätt 

  

Köpehandlingar 
(försäljning och förvärv) 

Bevaras  Centralarkiv 
Ärendehanteringssystem 

Från tidigare plan 
Avtal 

Lantmäterihandlingar 
(Frgl och Avst) 

Bevaras  Centralarkiv Från tidigare plan 

Planavtal Bevaras Efter att avtalet vunnit laga 
kraft 

  

Plankostnadskalkyler Vid inaktualitet    
Önskemål av nedtagning av träd Vid inaktualitet E-tjänst   
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12.8 Parker och grönområde 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Lekplatsbesiktningar Bevars Årsärende Ärendehanteringssystem Från tidigare plan 
Skogsbruksplan Ajourhålls Ajourhålls i 

skogsbruksprogrammet 
Skötselplan ingår i 
skogsbruksplan 

Skogsbruksprogram Från tidigare plan 

Kartor Bevaras Parker och planteringar Ärendehanteringssystem Karta/Ritning 
Planer och utredningar, t ex grönplan, 
lekplatsutredningar, grönytor inom 
detaljplaneområde mm. 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Rapport 

Förteckning och ritningar över grönytor 
inom detaljplaneområde 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Karta/Ritning 
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Fastighet, gatu- och park, renhållning, vatten och avlopp - uppdelad på nya kapitel 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bygghandlingar/projekt Bevaras Ansvar projektledare Källararkiv tekniska 
förvaltningen 

Flyttad till 12.2 
 

Driftstörningar VA 
diarieförda 

Bevaras  Gatukontoret/förrådet Flyttad till 12.3 

Enskilda vägar Vid inaktualitet   Flyttad till 12.5 
Entreprenadkontrakt och 
beställningsskrivelser 

Bevaras  Ärendehanteringssystem Avtal 

Gällande lokala trafikföreskrifter Vid inaktualitet Lagras i nationell 
rikstäckande databas RDT 
hos Transportstyrelsen 

  

Köpehandlingar 
(försäljning och förvärv) 

Bevaras  Centralarkiv Flyttad till 12.7 

Lantmäterihandlingar 
(Frgl och Avst) 

Bevaras  Centralarkiv Flyttad till 12.7 

Lekplatsbesiktningar 10 år   Flyttad till 12.8 

Lokala trafikföreskrifter som upphört Bevaras  Databas Geosecma  
Nyckelkvittenser Vid inaktualitet   Flyttad till 12.1 
Parkeringstillstånd 3 år efter giltighetstidens 

utång 
Sekretess  Flyttad till 12.6 och uppdelad 

på två rader. 
Skogsbruksplan Ajourhålls Ajourhålls i 

skogsbruksprogrammet 
 Flyttad till 12.8 

Tillfällig upplåtelse av allmän platsmark 
(tillstånd) 

10 år    

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Bevaras  Databas Geosecma Flyttad till 12.6 
Tillstånd för tillfälliga avstängningar 2 år    
Trafikanordningsplan 5 år   Flyttad till 12.5 
Uppehåll renhållningsabonnemang 2 år   Flyttad till 12.4 
VA-ansökningar Vid inaktualitet   Flyttad till 12.3 
VA-avtal Bevaras  Tekniska kontoret Flyttad till 12.3 
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VA-filmningar Bevaras Video VHS Gatukontoret/förrådet Flyttad till 12.3 
Vattenanalys, kommunala utomhusbad 10 år   Finns under 11.3 Hälsoskydd 
Yttrande om upplåtelse av allmän 
platsmark 

10 år    
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13. Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB (bolagen) Koncernen Tidaholms 
Energi AB 

13.1 Lednings- och förvaltningsövergripande administration - Bolagen 

13.1.1 Allmän administration - bolagen  
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Beslut vid avslag av begäran om 
allmän handling 

Bevaras  Lime  

Diariet Bevaras  Lime  

Dokument- och 
informationshanteringsplan 

Bevaras  Serverfil 
B:\Ledning\Diarieföring 

Styrdokument 

Lathundar och handböcker Vid inaktualitet Interna och externa Serverfil  
Presentationsmaterial Vid inaktualitet Exempelvis 

powerpointpresentationer 
Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Protokoll/minnesanteckning efter: 
- Arbetsplatsträff (APT) 
- Ledningsgruppsmöte 
- Projektgruppsmöten 

Vid inaktualitet Om protokollet/ 
minnesanteckningen inte har 
betydelse för verksamheten 

Serverfil hos respektive 
avdelning 

Protokoll 

Protokoll/minnesanteckning efter: 
- Arbetsplatsträff (APT) 
- Ledningsgruppsmöte 
- Projektgruppsmöten 

Bevaras Om protokollet/ 
minnesanteckningen har 
betydelse för verksamheten 

Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Protokoll efter förhandling enligt lag 
(1976:580 om medbestämmande i 
arbetslivet (MBL) 

Bevaras  B:\HR\MBL  

Protokoll lokal samverkan tillika 
skyddskommitté 

Bevaras   B:\HR\Lokal samverkan  

Organisationsöversikt Bevaras Powerpoint B:\HR\Organisation  

Skrivelse Bevaras  Lime  

Tjänsteanteckning/minnesanteckning 
som medför sakuppgift 

Bevaras Anteckning som tillhör ett Serverfil hos respektive 
avdelning 
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ärende och som tillför 
information av 
långsiktig betydelse 

Tjänsteanteckning/minnesanteckning 
av ringa/tillfällig betydelse 

Vid inaktualitet  Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Utredningar och studier Vid inaktualitet Både externa och interna Serverfil hos respektive 
avdelning 

Skrivelse 

     

 

13.1.2 Styrelseadministration - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Kallelser och föredragningslistor 2 år Inför styrelsemöten Serverfil 
B:\Ledning\Styrelsen\ 
Underlag styrelsemöten 

Kallelse 

Kungörelser och annonser inför 
avgiftshöjningar 

Vid inaktualitet  B:\Elhandel  

Minnesanteckningar från 
strategi/styrelsedagar 

Vid inaktualitet  B:\Ledning\Styrlese  

Motioner Bevaras  Serverfil 
Lime 

Motion 

Protokoll styrelsemöte och 
underlag till styrelsebeslut 

Bevaras TEAB, TENAB, TBAB B:\Ledning\Styrelsen Protokoll 

Protokoll Årsstämma   TEAB, TENAB, TBAB B:\Ledning\Styrelsen  

Reservation, Protokollsanteckning Vid inaktualitet Reservation som har lämnats 
in skriftligt gallras när 
protokollet som den har förts 
in i har justerats 

B:\Ledning\Styrelsen\ 
Underlag styrelsemöten 

 

Styrelsemedlemsregister Vid inaktualitet Kontaktuppgifter till sittande 
styrelse, revideras löpande 

B:\Ledning\Styrelsen\Under-
lag styrelsemöten 

 

Uppdrag och protokollsutdrag från 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen 

Bevaras    

Beslut fattade av: 
- Styrelse 

Bevaras  Serverfil Beslut 
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Beslut fattade av 
-Ledningsgrupp 

Vid inaktualitet  Serverfil  

Protokoll efter sammanträden med: 
- Styrelsen 

Bevaras  Serverfil Protokoll 

13.1.23 Klagomål och synpunkter - bolagen  
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Klagomål och synpunkter som har 
inkommit i digital form, inklusive svar i 
digital form 

Bevaras  CRM-system 
Lime 

 

Klagomål och synpunkter som har 
inkommit i pappersform, inklusive svar i 
pappersform 

Bevaras  CRM-system 
Lime 

 

Klagomål och synpunkter av rutinartad, 
allmän karaktär, inklusive svar 

Bevaras   Lime  

Sammanställningar,  
statistik och rapporter över klagomål 
och synpunkter 

Bevaras  CRM-system 
Lime 

 

 

13.1.34 Korrespondens - bolagen  
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Korrespondens av betydelse, till 
exempel: 
- Brev 
- E-post 
- Sms 
- Mms 
- Meddelande från röstbrevlåda 
 

Bevaras Korrespondens som tillhör ett  
ärende och som tillför 
information av 
långsiktig betydelse. 
Myndighetskommunikation 
(beslut, prövningar, protokoll), 
Kommunikation med 
entreprenörer och 
kommunen, (av långsiktig 
betydelse). 

CRM-system 
Serverfil hos respektive 
avdelning 

Korrespondens 
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Korrespondens av rutinmässig karaktär 
och/eller tillfällig betydelse 

Vid inaktualitet Exempelvis reklam, 
kursinbjudningar, 
korrespondens av ringa 
betydelse t.ex. med 
kund/leverantör/internt, 
rutinfrågor, prenumerationer 
på nyhetsbrev, 
bokningsbekräftelser 

  

Handling av tillfällig betydelse genom 
att innehållet överförts till annat 
medium 

Vid inaktualitet Interna verksamhetsfrågor 
(från medarbetare, chef, 
kollegor, HR, kopplat till 
projekt). Fakturor (gallras 
efter säkerställd skanning in i 
Agresso). Internt från system 
(ABAX, ENIA, Navet, 
Agresso, Ledningskollen, 
Stadsnätsportalen, Bahnhof). 
Underleverantör 
(kommunikation). 
Kundkommunikation 
(information om ändringar, 
även via fullmakt. 

  

 

13.1.45 Personuppgiftsadministration (GDPR) - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan av dataskyddsombud till 
dataskyddsinspektionen 

Bevaras  B:\Elhandel\GDPR  

Personuppgiftsbiträdesavtal Bevaras Arkiveras vid avslutad 
avtalsperiod 

Avtalskalendern  

Registerutdrag, begäran om samt svar Vid inaktualitet    
Registerförteckningar Vid inaktualitet Bolagets förteckning 

över personregister 
Draft It  
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Samtycke till behandling av 
personuppgifter 

2 år Gallringstiden börjar löpa när 
personuppgiftsbehandling 
hos Bolaget har upphört, dvs 
vid avslutad anställning. 

Personakt  

Samtycke till utlägg på webbplats 2 år Gallringstiden börjar löpa när 
personuppgiftsbehandling 
hos Bolaget har upphört, dvs 
vid avslutad anställning. 

Personakt  

Samtyckesblankett till bildpublicering 2 år  Gallringstiden börjar löpa när  
personuppgiftsbehandling 
hos Bolaget har upphört, dvs 
vid avslutad anställning. 
 
Gäller exempelvis 
bildpublicering på webbplats, 
sociala medier, tryckta 
informationsmaterial. 

  

 

13.1.56 Utbildningar/kurser anordnade av - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Deltagarlista Vid inaktualitet  Serverfil 
B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning 

 

Kursanmälan Vid inaktualitet  Serverfil 
B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning 

 

Planeringsunderlag Vid inaktualitet  Serverfil 
B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning 

 

Program/kursinbjudan Vid inaktualitet  Serverfil 
B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning 

Utbildning 

Utbildningsmaterial, egenproducerat Vid inaktualitet  Serverfil 
B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning 

Utbildning 
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13.1.67 Enkäter skapade av bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Enkätundersökningar internt, av ringa 
betydelse för verksamheten 

Vid inaktualitet Sammanställning 
Interna enkäter och 
undersökningar 

Microsoft office Forms 
Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Enkätundersökningar internt, av 
betydelse för verksamheten 

Bevaras Sammanställning Microsoft office Forms 
Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Enkätsvar internt Vid inaktualitet  Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Enkätundersökningar externt, av ringa 
betydelse för verksamheten 

Vid inakutalitet Sammanställning Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Enkätundersökningar externt, av 
betydelse för verksamheten 

Bevaras Sammanställning Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Enkätsvar externt Vid inaktualitet  Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Enkätsammanställning/rapporter Vid inaktualitet  Serverfil  

Enkätsvar och andra underlag som har 
betydelse för verksamheten 

Vid inaktualitet  Serverfil  

Enkätsvar och andra underlag av ringa 
betydelse för verksamheten 

Vid inaktualitet  Serverfil  

13.1.78 Ledning och styrning- bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Delegationsordning Bevaras Interna styrdokument Serverfil Styrdokument 
Effektmål och aktiviteter Bevaras Interna styrdokument Serverfil Styrdokument 
Internkontrollplaner Bevaras Interna styrdokument 

Ingår i styrelseprotokoll 
Serverfil 
Assently samt  

Styrdokument 
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B:\Ledning\Styrelsen\ 
Styrelseprotokoll 

Internkontrollrapport Bevaras Interna styrdokument. Ingår i 
styrelseprotokoll 

Assently samt  
B:\Ledning\Styrelsen\ 
Styrelseprotokoll 

 

Styrdokument i form av: 
- Policy 
- Strategi 
- Riktlinje 
- Handlingsplan 

Bevaras Interna styrdokument 
Årshjul, tidsplaner, policy 
inom personalområde 

Serverfil 
B:\Personal\Styrdokument 
B:\Ledning\Styrelsen\Aktuella 
styrande dokument 

Styrdokument 

Styrdokument i form av: 
- Regel 
- Rutin 

Vid inakutalitet Interna styrdokument Serverfil 
B:\Personal\Styrande 
dokument 

Styrdokument 

Styrkort Bevaras Interna styrdokument B:\Ledning\Mål och vision  

Reglementen och arbetsordningar Vid inakutalitet Interna dokument Serverfil Reglemente 
Verksamhetsplan och 
verksamhetsuppföljningar  

Bevaras Interna styrdokument Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Vision och målområden affärsidé Bevaras Interna styrdokument 
Ingår i styrelseprotokoll 

Serverfil 
B:\Ledning\Mål och Vision 

 

 

13.1.89 Kommunikation/information- bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bildarkiv & fotosamlingar, digitala Vid inaktualitet  Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-
skivor och dylikt som dokumenterar den 
egna verksamheten 

Vid inaktualitet  Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Informationsskrifter och broschyrer Vid inaktualitet Gäller material från den egna 
verksamheten.  

Serverfil Kommunikation 
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Tillfällig information på kommunens 
koncernens webbplatser, både interna 
och externa 

Vid inaktualitet    

Pressmeddelanden Bevaras Digitalt Serverfil 
Lime 

Kommunikation 
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13.1.910 Sociala medier - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Inlägg av betydelse  Bevaras Inlägg som tillhör ett ärende 
och som tillför information 
som är av betydelse för 
Bolagetes verksamhet. Gäller 
till exempel bloggar, 
facebook, instagram, twitter 
och youtube 
 

CRM-system 
Serverfil hos respektive 
avdelning 

Kommunikation 

Inlägg av tillfällig karaktär eller av ringa 
betydelse 

Vid inaktualitet    

Inlägg av kränkande/brottslig karaktär 
eller med sekretessbelagda uppgifter 

Bevaras Inlägget ska sparas som en 
skärmdump och sedan 
omedelbart tas bort från det 
sociala mediet.  
Skärmdumpen ska bevaras. 

CRM-system 
Lime 

Kommunikation 

 

13.1.10 Projekt skapade av bolagen  
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Projektplan  Vid inaktualitet Dokumentation av 
genomförande, 
mål, metoder, 
projektorganisation etc 

Serverfil Rapport 

Slutrapport Vid inaktualitet  Serverfil Rapport 
Utvärdering Vid inaktualitet  Serverfil Rapport 
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13.1.11 Statistik - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Statistik 
- Till andra myndigheter, till exempel  
  Statistiska centralbyrån (SCB)  
- Statistik från respektive  
  verksamhetsområde 
- Statistik egenhändigt upprättad 

2 år Respektive avdelning Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Rapporter/redovisning från arbetsgivare 2 år    

 

13.1.12 Stats- och EU- bidrag - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

EU-bidragsansökningar 7 år    
Statsbidragsansökningar 7 år    

 

13.1.13 Revision - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Revisionsrapporter Bevaras  Arkiv 
Centralarkiv 

Revision  

Revisionsunderlag Bevaras Dokumentation, rapporter och 
arbetsunderlag 
från revisorerna. 

Arkiv 
Centralarkiv 

Revision  
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13.1.14 Stipendier 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Uppgift om mottagare av stipendium Vid inaktualitet  
  

 

13.2 Personal 

13.2.1 Anställning och rekrytering - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anställningsavtal Bevaras  Personalakt  
Ansökningshandling erhållen tjänst Bevaras  Personalakt  
Ansökningshandling ej erhållen tjänst, 
förteckning över samtliga 
sökande till tjänst  

1 år  Arkiv 
B:\HR\Rekrytering 

 

Checklista introduktion Vid inaktualitet Vid avslutad anställning Personalakt  
Förteckning över samtliga 
sökande till tjänst 

1 år  Arkiv  

Personlighetsanalys erhållen tjänst Vid inaktualitet Vid avslutad anställning Predictive index  

Personlighetsanalys ej erhållen tjänst 1 år  Predictive index  

Sekretess/tystnadspliktsförbindelse Bevaras  Personalakt  
Utdrag från belastningsregister Bevaras  Personalakt  

13.2 2 Avslut av anställning - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 
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Anmälan om avgång Bevaras  Personalakt 
 

 

Ansökan om pension Bevaras  Personalakt  
Arbetsgivarintyg 2 år  Personalakt  
Avgångsvederlag, beslut om Bevaras  Personalakt  
Begäran om anspråk på företräde Bevaras  Personalakt  
Besked till anställd som att 
tidsbegränsad anställning inte kommer 
att fortsätta enligt § 15 lag (1982:80) 
om anställningsskydd (LAS) 

Bevaras  Personalakt  

Beslut om uppsägning 
på arbetsgivarens initiativ 

Bevaras  Personalakt  

Dödsfall, handlingar angående 
exempelvis efterlevandeförsäkring 

Bevaras  Personalakt  

Personalakt Bevaras Innehållet gallras enligt 
dokument- och 
informationshanteringsplan 
innan arkivering 

Pärm med avslutade 
anställningar 

 

Pensionsbrev Bevaras  Personalakt  
Tjänstgöringsbetyg/intyg Bevaras  Personalakt  
Varsel till berört fackförbund enligt  
§ 30a lag (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS) 

Bevaras  Personalakt  

Överenskommelse om avslut Bevaras  Personalakt  
Övriga handlingar som rör (1982:80) 
om anställningsskydd (LAS) 

2 år  Personalakt  
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13.2.3 Lönebidrag - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Avisering om utbetalt belopp 2 år    
Beslut om lönebidrag Bevaras  Personalakt  
Handlingsplan för lönebidragsanställda Bevaras  Personalakt  
Rekvisition av bidrag till arbetsgivare 2 år    

13.2.4 Sjukfrånvaro - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Läkarintyg 2 år  Personalakt  
Sjukanmälan/friskanmälan 2 år  Personalakt  
Sjukersättning, beslut om Bevaras  Personalakt  

 

13.2.5 Övriga personalhandlingar - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om arbetsskada Bevaras Kopia försäkringskassan, 
eventuellt från AFA försäkring 
 

Personalakt Flyttad till 13.2.7 

Disciplinärende, arbetstagare Bevaras  Personalakt  
Korrespondens av rutinmässig karaktär 
gällande personal 

Vid inaktualiet Mellan Tidaholms kommun 
och bolag 

Inkorg 
E-post, post-it, 
röstmeddelande 

 

Livränta Bevaras  Personalakt  
Lönesamtal Vid inaktualitet När anställning upphör Personalakt  
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Dokumentation av 
lönesamtal, besked om ny 
lön. När anställning avslutas 

Lönesättning Vid inaktualitet Besked 
När anställningen avslutas 

  

Medarbetarsamtal Vid inaktualitet När anställning upphör 
Dokumentation av 
medarbetarsamtal. 
När anställning avslutas 

  

Omplaceringsärende 
- Utredningsdokument samt beslut 

Bevaras  Personalakt  

Personalförteckningar Vid inaktualitet Uppdateras löpande B:\Personal\Personal och 
Anhörighetslista 

 

Personalstatistik 1 år Nyckeltal 
Saldo över ledighet, 
sjukfrånvaro, 
personalomsättning, 
medianlön, utbildningstid, 
komptid, föräldradagar, 

  

Personaluppföljning 1 år Analys av nyckeltal B:\HR\Statistik  

Rehabiliteringsutredning, till exempel: 
- Rehabplan 
- Läkarutlåtande 
- Kontrakt 

Bevaras  Personalakt  

Tillbudsrapporter 7 år  Personalakt Flyttad till 13.2.7 
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13.2.6 Lön - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Arvode/ersättning till förtroendevalda 
och övriga arvodister ej via lön: 
- Förtroendevalda/styrelsledamöter 
- Ställföreträdare, god man med flera  
- Övriga med arvoderat uppdrag 

7 år 
10 år 

 Löneavd kommunen  

Avdrag för förmån via lön 2 år  Löneavd kommunen  
Ersättning för utlägg via lön 7 år 

10 år 
 Löneavd kommunen  

Facklig tid, rapporter  
och sammanställningar 

2 år  Löneavd kommunen  

Kontrolluppgifter Bevaras  E-arkiv Löneavd kommunen 
Mellan e-arkiv Micordata 

 

Ledighetsansökningar 
- Kortare än 6 månader 

2 år  Pärm hos respektive chef  

Ledighetsansökningar 
- Ledighet med lön för fackligt uppdrag 

2 år  Pärm hos respektive chef  

Ledighetsansökningar 
- Längre än 6 månader 

Bevaras  Personalakt kommunen  

Löne-/uppdragstillägg  Bevaras  Löneavd kommunen  
Löne- eller anställningsstyrande 
meddelande i personalärende 

Bevaras  Löneavd kommunen  

Lönelistor Bevaras  Löneavd kommunen 
Mellan e-arkiv Microdata 

 

Löneunderlag 2 år  Löneavd kommunen  
Löneöversyn, protokoll från översyn Bevaras  Personalarkiv 

Pärm på HR:s kontor 
 

Månadsrapporter 2 år  Löneavd kommunen  
Reseräkningar 2 år  Löneavd kommunen  
Sjuk-och friskanmälan/anmälan om 
vård av barn (VAB) 

2 år  Löneavd kommunen  
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Skatter, jämkningar med mera 7 år 
10 år 

 Löneavd kommunen  

Skulder/utmätningar, införsel 7 år 
10 år 

 Löneavd kommunen  

Tjänstgöringsschema 2 år  Löneavd kommunen  
Tillägg på lön kopplat till tidsbegränsat 
uppdrag 

Vid inaktualitet Vid anställningens 
upphörande, dock tidigast 
efter två år. 

Personalakt 
 

 

 

13.2.7 Arbetsmiljö - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anmälan om och hantering av 
- olycka/arbetsskada 
- tillbud 
- färdolycksfall 
- riskobservation 

Bevaras Kopia Försäkringskassan, 
eventuellt från AFA 
försäkring. Anmälan sker via 
ENIA 
 

ENIA 
 

 

Blankett för delegering av 
arbetsmiljöansvar 

Vid inaktualitet Gallras när anställd avslutar 
sin tjänst 

Personalakt  

Medarbetarenkät Bevaras  B:\HR\Personalenkät  
Protokoll arbetsmiljö Bevaras Skyddsrond, riskbedömning ENIA  
Årshjul för arbetsmiljöarbetet Bevaras Ingår i protokoll från 

samverkansmöte 
B:\HR\Lokal 
samverkan\Protokoll 

 

 
  

313



116 

13.3 Ekonomi - bolagen 

13.3.1 Bokföring- bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anläggningsredovisning i Agresso 7 år    
Anläggningsregister 7 år Årets befintliga 

anläggningstillgångar och 
händelser 

  

Anläggningstillgångar 7 år Arbetsmaterial för årets 
anskaffningar och 
förändringar av 
tillgångsvärden 

  

Arbetsgivaravgift 7 år Automatkostnadsfördelning   
Attestliggare, behörighet, firmatecknare Bevaras Ska ingå i diarieförda 

handlingar 
Pärm hos ekonomiansvarig Styrdokument 

Avstämningar 2 år    
Bokföring (Verifikationer) 7 år Ordinarie bokningar, 

kontantredovisningar, 
reverseringar med mera 

  

Bokslut Bevaras Diverse 
underlag/arbetsmaterial i 
bokslutet 

Pärm i arkivet Årsredovisning 

Bokslutsbilagor Bevaras  Pärm i arkivet Årsredovisning 
Månadsrapporter/årsbokslut 7 år  Pärm i arkivet   

Kontoutdrag, årsredovisning 7 år  Pärm i arkivet  
     
Interndebiteringar - underlag 7 år  Pärm i arkivet  
Kontoplaner 7 år    

Kontoutdrag 7 år  Pärm i arkivet  
Kunddebitering- underlag 7 år  Pärm i arkivet  
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Kvittenser kontantred till Nordea 7 år  Pärm i arkivet  
Slutamorterade lån Bevaras    
Specifikationer kundreskontra, 
leverantörsreskontra 

7 år Bokslutsbilaga specifikation 
till konton 

Pärm i arkivet  

Årsrapport Bevaras TEAB, TENAB Pärm i arkivet  

Årsredovisning Bevaras Ska ingå i diarieförda 
handlingar 
diariefört 
bolagsstämmoprotokoll 

Pärm i arkivet Årsredovisning 

Årsredovisning, verksamhetsberättelser Bevaras Ska ingå i diarieförda 
handlingar 

Pärm i arkivet Årsredovisning 

 

13.3.2 Budget - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Budgetförslag Bevaras  Pärm hos ekonomiansvarig Budget 
Budgetanvisningar och cirkulär Efter inaktualitet    
Budgetdokument Bevaras Ska ingå i diarieförda 

handlingar 
styrelseprotokoll 

Pärm hos ekonomiansvarig Budget 

 

13.3.3 Övriga ekonomiska handlingar - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Banktjänster  Efter inaktualitet Avtal, fullmakter med mera  Pärm hos ekonomiansvarig  
Borgensbeslut (kopia) samt 
undertecknade handlingar till exempel 
skuldebrev 

Bevaras  Pärm hos ekonomiansvarig 
B:\Ekonomi\Låneavtal och 
borgensbeslut 
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Borgensförteckning Vid inaktualitet Med tillhörande skuldebrev Pärm hos ekonomiansvarig  

Deklaration Bevaras  Pärmar hos ekonomiansvarig  
Förekommande avtal på ek.avd Efter inaktualitet  Avtalskalendern  
Försäkring 7 år  Avtalskalendern  
Lånehandlingar/skuldebrev  Vid inaktualitet  Pärm hos ekonomiansvarig 

B:\Ekonomi\Låneavtal och 
borgensbeslut 

 

Momsredovisning 7 år  Pärm hos ekonomiansvarig  
Nyckelkodning - Nytillkomna och 
avgångna fastigheter 

2 år Arbetsmaterial   

 

13.3.4 Kundreskontra - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Autogiromedgivande Vid inaktualitet    
Avslutade ärenden 7 år Avskrivningar av kundfakturor 

med beslut/specifikation 
  

Bevakning av obetalda kundfordringar Vid inaktualitet Påminnelser obetalda 
kundfordringar, 
inkassoärenden, fordringar 
hos Justitia, kronofogden med 
mera 

  

Inbetalningar + kontoutdrag 7 år    
Kundfakturaunderlag 7 år    
Kundfordringar 7 år Fakturering i Agresso 

- Internfakturering  
- Extern fakturering 

Finns i den löpande 
bokföringen 
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13.3.5 Leverantörsreskontra - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Filer inlästa till Agresso 
ekonomisystemet 

7 år  I ekonomisystemet  

Inkassokrav och påminnelser 2 år    
Leverantörsfakturor, digitala Bevaras Digitala fakturor bör enligt 

SKL bevaras då det inte tar 
någon plats och är lätta att 
bearbeta och kan därför med 
fördel lagras till nytta för 
framtida utvärderingar och 
forskning 

  

Leverantörsfakturor, papper 7 år    
Makulerade leverantörsfakturor 2 år    
Utbetalningslista/order 7 år Både bet av 

leverantörsfaktura utanför 
reskontran samt manuellt 
inlagda utbetalningsordrar. 

  

 
  

317



120 

13.4 Upphandling och avtal - bolagen  

13.4.1 Formaliserad upphandling - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anbud, antagna Bevaras  Diariet 
Lime 

Anbud 

Anbud, ej antagna eller för sent 
inkomna 

2 år  Serverfil 
Lime 

Anbud - gallring 2 år 

Anbudsutvärdering Bevaras Protokoll/sammanställning 
över kvalificering av 
anbudsansökningar/intresse-
anmälningar 

Serverfil 
Lime 

Anbud 

Anbudsöppningsprotokoll 2 år  Serverfil 
Lime 

Anbud 

Annonsering 2 år Räknat från den dag då avtal 
om upphandling slöts 

  

Avtal/ramavtal Bevaras  Avtalskalendern Avtal 
Beslut om avbruten upphandling  Bevaras  Serverfil 

Lime 
Beslut 

Förfrågningsunderlag Bevaras  Serverfil 
Lime 

 

Korrespondens av betydelse 
Begäran om och svar på 
förtydliganden/kompletteringar 
(korrespondens) 

 2 år  Serverfil 
Lime 

Korrespondens 

Korrespondens av ringa betydelse Vid inaktualitet    
Tilldelningsbeslut Bevaras  Serverfil 

Lime 
Beslut 

Överprövningar Bevaras  Serverfil 
Lime 

Beslut 

 

13.4.2 Direktupphandling - bolagen 
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Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 
kommunens 
ärendehanteringssystem 

Anbud/offerter Vid inaktualitet Efter avtalstidens utgång Serverfil hos respektive 
avdelning 

Anbud  

Avtal Vid inaktualitet Efter avtalstidens utgång Avtalskalendern Avtal  
Beslut Vid inaktualitet Efter avtalstidens utgång. 

Blankett för dokumentation av 
direktupphandling 

Serverfil hos respektive 
avdelning 

Beslut 

Direktupphandling - ej antagna offerter Vid inaktualitet  Serverfil hos respektive 
avdelning 

 

Förfrågningsunderlag Vid inaktualitet Efter avtalstidens utgång Serverfil hos respektive 
avdelning 

Anbud  

 

13.4.3 Övriga avtal (ej upphandling) - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Avtal rörande enskild person Vid inaktualitet Personakt Personakt 
Avtalskalendern 

Avtal 

Hyres-, arrende- och nyttjanderättsavtal 
samt övriga markavtal 

Vid inaktualitet  Avtalskalendern Avtal 

Leasingavtal/kontrakt Vid inaktualitet Efter avtalstidens utgång Avtalskalendern Avtal  
Övriga avtal av betydelse,  
inklusive förvaltningsinterna 

Vid inaktualitet  Avtalskalendern Avtal 
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13.5 IT, system och loggar - bolagen 
 

13.5.1 E-post - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

E-postlista Vid inaktualitet Den lista som användaren 
hanterar i sin inkorg. 
Uppgifter tas bort i samband 
med gallring och rensning av 
e-post 

  

Lista över avsända och mottagna e-
postmeddelanden 

3 månader Förutsatt att e-
postmeddelanden registreras 
på annat sätt och inte behövs 
för kontroll av överföring 

  

Meddelande i e-post som säkert 
bedöms som virus och spam 

1 månad Blockeras och överförs till 
annan server 

  

Misstänkta spam-meddelanden i e-post Vid inaktualitet    

 

13.5.2 Lokalt på datorerna - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet Webbhistorik: Tidigare 
besökta webbplatser. 
Vanlig inställning är att filerna  
gallras med automatik efter 
20 dagar 

  

Filer som webbplatser sparar lokalt 
på datorn för att spara 
personliga inställningar 
(Cookies, formulärdata, lösenord) 

Vid inaktualitet Gallras av användaren vid 
behov 

  

Intrångsförsök (lokal brandvägg) Vid inaktualitet Hanteras centralt på servarna 
(jämför nedan) 
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Operativsystemets händelseloggar som 
sparas lokalt på datorn 

Vid inaktualitet Windowslogg: säkerhetslogg- 
(in- och utloggning), program, 
installation. 20 MB per loggfil 
lagras lokalt på datorn, 
rekommenderad inställning. 
Används för felsökning med 
mera. Inställningarna ska 
dokumenteras i 
systemdokumentationen. 

  

Tillfälliga elektroniska spår som sparas 
för att underlätta internetanvändning 
eller kommunikation (session cookie) 

Vid inaktualitet När applikationen, webbsidan 
eller webbläsaren stängs ner 

  

 

13.5.3 Centralt på servar - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Elektroniska spår som visar 
ingångsförsök eller liknande 

6 månader    

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 
(brandväggslogg) 

3 mån Registrerar till exempel IP-
adress, datornamn, vilken 
adress uppkopplad mot, 
tidpunkt (eventuellt 
användarkonto).  
Inställningar ska 
dokumenteras i 
systemdokumentationen 

  

Operativsystemets händelseloggar 
som sparas lokalt på datorn 

3 månader Windowslogg: säkerhetslogg- 
(in- och utloggning), program, 
installation. Används för 
felsökning med mera. 
Inställningar ska 
dokumenteras i 
systemdokumentationen 

  

Spår efter virusangrepp med mera.  3 månader    
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13.5.4 Hantering av användare (åtkomst till datorer, intranät, kataloger, e-post med mera) - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Användarkonto i användardatabas  
(AD-Activite Directory) och 
identitetshanteringskatalog 

3 månader Efter avslutad anställning. 
Förutsatt att uppgifterna inte 
har betydelse för tolkning av 
händelseloggar i anslutna 
system som ska bevaras 
under en längre tid 

  

Loggning av händelse  
(till exempel in- och utloggning, 
spärrning av konton) 
i anknytning till användardatabasen 

3 månader Inställningar ska 
dokumenteras 
i systemdokumentationen 

  

VPN-konton (inlogg utifrån) 3 månader     
Systemdokumentation Bevaras Om den är unik, annars 

gallring vid inaktualitet 
Filserver  

Användarkort Vid inaktualitet Gallras när anställning upphör   

13.5.5 Granskningsloggar - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Loggar för åtkomst av administrativa 
uppgifter (personal, ekonomi, 
ärendehantering, diarium med mera) 

5 år    

Loggar över genomförd 
transaktionshantering i applikationer (så 
kallad transaktionslogg) 

1 år    

Loggar över internetaccesser 3 månader    
Loggar över systemfel och 
felmeddelande/larm i IT-infrastrukturen 
(så kallad systemlogg) 

3 månader    

Loggar för chatt 3 månader    
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Övervaktningsloggar (intrångsförsök, 
virusangrepp med mera) 

3 månader    

Utdragna/granskade loggar för 
verksamhetssystem  

2 år Varierar beroende på 
systemets innehåll och 
säkerhetsklass, se 
socialtjänsten 

  

 

13.6 Bilar - bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Körjournal 1 år 
2 år 

Årsvis Abax  

Leasingavtal Vid inaktualitet  Avtalskalendern  

 
 

13.7 Miljö - bolagen 

13.7.1 Miljöskydd och kemiska produkter 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Förteckning av lagar, krav, 
lagefterlevnad och lag uppdateringar 
 

 För hela koncernen Miljöparagrafen  

Kemikaliehantering 
- Kemikalieförteckning 
- Säkerhetsdatablad 
- Riskanalys 

Löpande Gallring sker av I-
chemistry/system 

I-chemistry  
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13.78 Elnät-avdelningen – bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssyste
m 

Beredningsunderlag Bevaras  Serverfil 
B:\El\A EL\Projekt 

 

Driftstörningar Vid inaktualitet  B:\El\A 
EL\Uppföljning\Avbrottsuppföl
jning 

 

Elnätsavtal Vid inaktualitet Övergång till förvaring Elvira 
2020-11-01 

CRM-system 
Lime/Elvira 

Avtal 

Entreprenadkontrakt och 
beställningsskrivelser 

Vid inaktualitet  Avtalskalendern Avtal 

För-färdiganmälan Bevaras  Pärm hos elnätsansvarig 
foranmalan.nu 

 

Lantmäterihandlingar Bevaras  Pärm hos elnätsansvarig 
Arkivet 

 

Markupplåtelseavtal Bevaras  Serverfil 
Avtalskalendern 

 

Dokumentationshandlingar nät/it Bevaras  Serverfil  
Mätvärden 1 år  Serverfil 

Elvira\Metrima\Aidon\PQSecu
re 
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13.9 Stadsnätsavdelningen – bolagen 
 
 

13.89 Stadsnätsavdelningen IT-avdelningen – bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Bygghandlingar/projekt Vid inaktualitet Ansvarig projektledare Serverfil 
B:\IT\Stadsnät\FTTH Projekt 

 

Driftstörningar Vid inaktualitet  B:\IT\Stadsnät\Dokumentatio
n\Driftstörningar 

 

Inmätningsfil Vid inaktualitet  Serverfil 
B:\El\A EL\Dokumentation\ 
01B-
Nissystem\Inmätningsfiler 

 

It-avtal med kund Vid inaktualitet  CRM-system 
Lime samt pärmar hos 
kundservice 

Avtal 

Förbindelseavtal – företag Vid inaktualitet  B:\IT\Stadsnät\Dokumentatio
n\Nätskisser NW N4M 
mm\NetWest avtal 
förbindelser 

 

Offerter till företag Bevaras   Serverfil 
B:\IT\Stadsnät\Skickade 
offerter 

 

Ljusmätvärden Bevaras  Serverfil  
OTDR-mätvärden Bevaras  Serverfil 

B:\IT\Stadsnät\OTDR 
 

Lantmäterihandlingar Bevaras  Serverfil  
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13.910 Fjärrvärme-avdelningen – bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Serverfil Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Analyser 10 år  B:/Fjärrvärme  
Besiktningsprotokoll  Vid inaktualitet Sparas fram till nästa 

besiktning 
Severfil 
Q3web 

 

Bygghandlingar/projekt Bevaras Ansvarig projektledare Serverfil  
Dokument för handel med 
utsläppsrätter 

5 år efter inaktualitet  Serverfil  

Driftstörningar Bevaras  Serverfil 
Combilab Journal 

 

Dygnsrapporter utsläpp Bevaras  Pärm hos driftansvarig 
Combilab 

 

Entreprenadkontrakt och 
beställningsskrivelser 

Vid inaktualitet  Avtalskalendern Avtal 

Fjärrvärmeavtal 
-konsument och näringsidkare 

Vid inaktualitet  CRM-system 
Lime 

Avtal 

Följesedlar vågsystem 7 år 
Bevaras 

 Scanveagt  

Lantmäterihandlingar Bevaras  Pärm hos driftansvarig  
Markupplåtelseavtal Bevaras  Serverfil  
Projektdokument Bevaras  B:/Fjärrvärme/050-Projekt  
Rapportering till myndigheter 
-Nox 
-Co2 
- Miljörapporten 
-Internrevision 

10 år Rapporten finns även hos 
myndigheten 

B/Fjärrvärme/Miljö  

Tillstånd 
Tillståndsansökningar 

Bevaras  Serverfil 
B/Fjärrvärme/Miljö 

 

Transportdokument, inrikes 7 år 
10 år 

 Pärm hos driftansvarig 
på Fjärrvärmeverket 

 

Transportdokument, utanför EU 10 år  B:/Fjärrvärme/Drift/Bränsle  
Beredningsunderlag Bevaras  Serverfil  
Dokumentationshandlingar  Bevaras  Serverfil  
Verksamhetstillstånd Bevaras  Serverfil  
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Miljörapport Bevaras  Serverfil  

Kemikaliehanteringsdokument Vid inaktualitet  Extern serverfil  

Dokument för tillstånd och utsläpp 10 år  Serverfil  
Internrevision     
Dokument för handel med 
utsläppsrätter 

5 år efter inaktualitet  Serverfil  

 

13.101 Bostadsavdelningen – bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

Arbetsordning ARBO Löpande  Pärm hos fastighetschef  

Autogiro Vid inaktualitet Vid hyresgästs utflyttning Pärm hos ekonomiansvarig  

Besiktningsprotokoll 
-portar, tryckkärl, traverser osv. 

Vid inaktualitet Sparas fram till nästa 
besiktning 

CRM-system 
Q3webb 

 

Budgetuppgifter 10 år  Pärm hos ekonomiansvarig  
Datapärm 
-underlag till skattedeklaration 

10 år  Pärm hos ekonomiansvarig  

Energideklarationer Bevaras  Pärm hos fastighetschef  
Energireda 3 år  Pärm hos ekonomiansvarig  
Fastighetsdeklaration Bevaras  Pärm hos ekonomiansvarig  
Företagsförsäkringar Löpande  Pärm hos fastigehetschef  
Hyresansökningar Vid inaktualitet  Serverfil  
Hyreskontrakt Vid inaktualitet  Pärm hos hyresansvarig  

Kontoutdrag 
-Pg 286707-5 
-Pg 4795201-5 

10 år  Pärm hos ekonomi  

Nyckelkvittenser Vid inaktualitet  Pärm hos hyresansvarig  

OVK-besiktningar Bevaras  Pärm hos fastighetschef samt 
T:/dokumentation/OVK 

 

Tillval Vid inaktualitet  Pärm hos hyresansvarig  
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Upphandlingar HBV, Elavtal HBV Löpande  Pärm hos fastighetschef  
Uppsägningar Vid inaktualitet    
Aviseringsunderlag 7 år  Verifikationer  

Ärenden hos KFM och Intrum Vid inaktualitet Betalningsanmärkning Pärm hos hyresansvarig  

 
  

328



131 

13.112 Marknads/kundservice-avdelningen – bolagen 
 
Handling Gallring Anmärkning Förvaring Dokumenttyp i 

kommunens 
ärendehanteringssystem 

     
Bekräftelse på avtal Vid inaktualitet Upprättas efter beställning på 

telefon 
Lime  

Elhandelsavtal 
-Nya avtal 
-Omteckningsavtal 

Vid inaktualitet  CRM-system 
Lime 

Avtal 

Felrapporter inbetalningar 1 år  Pärm hos kundservice  
Flyttlistor 1 år  Pärm hos kundservice  
Frånkopplingsrapporter Vid inaktualitet  Pärm hos kundservice  
Fullmakter Vid inaktualitet  Outlook, 

kundtjanst.teab@tidaholm.se 
kundservice@tidaholm.se 

 

Leverantörsbyten 1 år  Elvira  
Energideklaration Vid inaktualitet    
Statistik 
-Antal leverantörsbyten 
-Förbrukning större anläggningar 

1 år SCB Pärm hos kundservice  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/37 

§ 51 Beslut om utbetalning av partistöd 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att partistöd för år 2021 ska utgå till politiska partier i 
kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen 
för kommunalt partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden  
2015-2018. Reglerna innebär bland annat att: 

 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person 
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet. 

 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. 

 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet.  

 
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i 
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti 
och år (47 600 kronor år 2021), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per 
mandat och år (7 140 kronor år 2021). 

 
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret, 
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott 
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning och 
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit 
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år 
2021 ska utgå enligt följande: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Parti 

Antal 
mandat 
för vilka 
en vald 
ledamot 

är 
fastställd 

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 47 600 128 520 176 120 
Moderaterna 7 47 600 49 980 97 580 
Sverigedemokraterna 5 47 600 35 700 83 300 
Centerpartiet 3 47 600 21 420 69 020 
Liberalerna 3 47 600 21 420 69 020 
Kristdemokraterna 2 47 600 14 280 61 880 
Vänsterpartiet 2 47 600 14 280 61 880 
Miljöpartiet 1 47 600 7 140 54 740 
Totalt 41 380800 292 740 673 540 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att partistöd för år 2021 ska utgå till politiska partier i 
kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd 2021”, sekreterare Karin 

Hammerby, 2021-03-31. 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport. 
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun. 

331



 1/2

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-18 
 
Ärendenummer 
2021/37 Kommunfullmäktige 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd år 2021 
 
Ärendet 
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen 
för kommunalt partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden  
2015-2018. Reglerna innebär bland annat att: 

 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person 
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet. 

 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. 

 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet.  

 
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i 
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti 
och år (47 600 kronor år 2021), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per 
mandat och år (7 140 kronor år 2021). 

 
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret, 
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott 
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning och 
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd. 
 
Beslutsunderlag 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport. 
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 
granskningsrapport och intyg. 

 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med 
granskningsrapport och intyg. 

 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun. 
 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit 
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år 
2021 ska utgå enligt följande: 
 

Parti 

Antal 
mandat 
för vilka 
en vald 
ledamot 

är 
fastställd 

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 47 600 128 520 176 120 
Moderaterna 7 47 600 49 980 97 580 
Sverigedemokraterna 5 47 600 35 700 83 300 
Centerpartiet 3 47 600 21 420 69 020 
Liberalerna 3 47 600 21 420 69 020 
Kristdemokraterna 2 47 600 14 280 61 880 
Vänsterpartiet 2 47 600 14 280 61 880 
Miljöpartiet 1 47 600 7 140 54 740 
Totalt 41 380800 292 740 673 540 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 
år 2021 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet 
med redovisad förteckning. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
Ovan nämnda partier 
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 Sida 1 (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd  

Parti 
      

Organisationsnummer (om detta finns) 
      

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon 
      

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro 
      

Redovisningen avser år 
      

Erhållet partistöd 
      

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin 
      

Datum 
      

Datum 
      

Ordförande 
      

Kassör 
      

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

 
 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 
med granskningsrapport och intyg

Tidaholms kommun
Kansliavdelningen
522 83 Tidaholm
tidaholms.kommun@tidaholm.se
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 Sida 2 (3) 

 
Granskningsrapport och intyg1 

Granskningsrapport 
      

Datum 
      

Granskning genomförd av 
      

Namnförtydligande 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg ST 2017-01 

 
 

 
 
1 Granskning av om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts ska göras av en av 
partiet utsedd granskare 
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 Sida 3 (3) 

 

 
Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun  
 
Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med 2015-01-01.  
 
I kommunallagen (1991:900) 2 kap 9-12 §§ finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Tidaholms kommun ska därutöver gälla följande. 
 
 
Rätt till partistöd 
§ 1 
Det lokala partistödet i Tidaholms kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad 
som föreskrivs i 2 kap 9 § kommunallagen. 
 
 
Grundstöd och mandatstöd 
§ 2 
Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år, samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år. 
-  

 
Fördelning av partistödet 
§ 3 
Vid fördelning av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 1 månad efter det att representation har upphört. 
 
 
Redovisning och granskning 
§ 4 
En mottagare av partistödet ska årligen, senast 31 mars, lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska det bifogas ett granskningsintyg. 
 
 
Årlig utbetalning 
§ 5 
Partistödet betalas ut årligen i förskott under juni månad efter beslut av fullmäktige.  
Om redovisning och granskningsrapport, enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen, inte har 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

2015:1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/9 

§ 41 Information om ekonomiskt nuläge 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att informationen ska ges även till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Henrik Johansson informerar om det ekonomiska läget. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen ska ges 
även till kommunstyrelsen. 
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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

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-26 
 
Ärendenummer 
2021/64 Kommunstyrelsen 
   
Federico Dell'Anna     
0502-60 60 94 
federico.dellanna@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende mars månad år 2021 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 7,0 miljoner 
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för 
hela kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 Helårsprognos – mars 2021 (Kommunstyrelsen) 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 
handlingarna.
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1 Sammanfattning 
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 som är budgeterade 
under finansförvaltningen. 
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans. 
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2 Ekonomi 

2.1 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. 

2.2 Redovisning 
Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott mot budget på 7,0 miljoner kronor. 
Avvikelsen motsvarar 22 procent av styrelsens budgetram för år 2021. 
  

  Jan Feb Mar Apr Maj Ju
n Jul Aug Sep Okt Nov De

c 

Helårs-
prognos x 24,8 24,8          

Budgetr
am  31,8 31,8          

Avvikels
e (mnkr)  7,0 7,0          

Avvikels
e (%) 0 22,0 22,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 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 

Budgetram 63 315 63 315 0 61 710 

Nämndens avvikelse 0 0 0 4 186 
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Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som 
bedrivs inom kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika enheter. Del två är de delar 
som avser hela kommunen och som finns budgeterat på kommunstyrelsen 
(finansförvaltningen). Denna del innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och 
prognososäkerhet för hela kommunen. 
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans. 
Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 7,0 miljoner kronor och 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. 

Covid-19-pandemin förväntas påverka utfallet för oförutsedda medel för kommunstyrelsen 
med 0,6 miljoner kronor. 

Åtgärdsplan 
Kommunstyrelsens verksamhet förväntas visa en budget i balans. Det föreligger inte något 
behov av åtgärdsplan. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-19 
 
Ärendenummer 
2021/63 Kommunstyrelsen 
   
Louise Holmvik     
0502-60 60 34 
louise.holmvik@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende mars 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 
 Helårsprognos – mars 2021 (Tidaholms kommun) 
 Rapport – Helårsprognos mars 2021 (Barn- och utbildningsnämnd) 
  

 
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. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i 
balans för 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att 
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan förra 
rapporten i februari.  
 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och bidrag.  
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Prognosen efter mars månad visar ett resultat på 31,4 miljoner kronor, vilket 
är ett överskott mot budget på 14,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Förvaltningen vill vara tydlig med att detta är en tidig prognos och att det finns 
stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna på grund av den på 
gående pandemin. Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun 
har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr 
för de tre åren. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det 
innebära att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss 
del återställs. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 
handlingarna.   

- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och 
komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021 

 
Sändlista 
Alla nämnder
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1 Sammanfattning 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 31,4 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 3,8 procent av skatter och generella bidrag. 

Det prognostiserade resultatmålet om 3,8 procent betyder att de finansiella målen avseende 
resultatet uppfylls. 

Tidaholms kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som totalt uppgår till 
25,9 miljoner kronor.  Om kommunen har ett överskott mot budget 2021 skulle det innebära 
att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till delvis återställs. 
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2 Ekonomi 

2.1 Prognos kommunen 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

 -30,8 -31,4          

Budgete
rat 
resultat 

 -17,0 -17,0          

Avvikels
e (mnkr) 

 13,8 14,4          

             

Prognos 
resultat 
(%) 

 3,7 % 3,8 %          

             

  

Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 31,4 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 3,8 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot 
budget på 14,4 miljoner. 

Överskottet beror till största del på: 

• Skatter och generella bidrag som är 7,1 miljoner kronor  

• Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor. 

• Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 1,5 miljoner kronor. 

• Avskrivningar 1,4 miljoner kronor. 

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för 

• Samhällsbyggnadsnämnden om 2,5 miljoner kronor.  

  

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
 

Utfall 
2020 

Avvikelse 
mot fg år 

Verksamhetens intäkter     -196 250 196 250 

Verksamhetens kostnader 749 729 755 700 -5 971  930 886 -181 157 

Avskrivningar 38 274 39 683 -1 409  36 495 1 779 

Verksamhetens nettokostnader 788 003 795 383 -7 380  771 131 -17 734,2 

Skatteintäkter -590 340,2 -578 371 -11 969,2  -572 606 -17 734,2 

Generella statsbidrag och utjämning -234 600,4 -239 512 4 911,6  -217 095 -17 505,4 

Verksamhetens resultat -36 937,6 -22 500 -14 437,6  -18 570 -52 973,8 

Finansiella intäkter     -1 322 1 322 

Finansiella kostnader 5 500 5 500 0  1 069 4 431 

Resultat efter finansiella poster -31 437,6 -17 000 -14 437,6  -18 823 -47 220,8 
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Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat -31 437,6 -17 000 -14 437,6  -18 823 -47 220,8 

  

Nämndernas prognoser 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 1,5 
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 motsvarar en budget i balans. 

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 

Jävsnämnd 316 316 0 

Kultur- och fritidsnämnd 34 478 34 478 0 

Barn- och utbildningsnämnd 340 485 340 485 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 315 167 313 696 1 471 

Samhällsbyggnadsnämnd 32 439 34 939 -2 500 

Finansförvaltningen -30 500 -37 500 7 000 

Summa nämnder 755 700 749 729 5 971 

    

Finansiering 

Skatteintäkter -578 371 -590 340,2 11 969,2 

Generella bidrag -239 512 -234 600,4 -4 911,6 

Finansiell kostnad och intäkt 5 500 5 500 0 

Avskrivningar 39 683 38 274 1 409 

Summa finansiering -772 700 -781 166,6 8 466,6 

    

Totalt skattefinansierad 
verksamhet 

-17 000 -31 437,6 14 437,6 

    

Affärsdrivande verk 
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Vatten- och avloppsverk    

Renhållningsverk    

Summa affärsdrivande verk    

    

Totalt -17 000 -31 437,6 14 437,6 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 

Helårsprognos mars 2021 
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1 Sammanfattning 
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2 Ekonomi 

2.1 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. 

2.2 Redovisning 

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden motsvarar en budget i balans. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x 
340 4

85 
340 4

85 
         

Budgetr
am 

 
340 4

85 
340 4

85 
         

Avvikels
e (mnkr) 

 0 0          

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 
2021-01-01            
2021-03-31 

2021-01-01 2021-
03-31 

 
2020-01-01 
2020-03-31 

Verksamhetens intäkter 21 757 22 209 -452 23 196 

Verksamhetens kostnader -110 515 -115 116 4 601 -112 826 

- varav personal kostnader -76 188 -77 691 1 503 -77 211 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-88 758 -92 907 4 149 -89 630 

Budgetram 92 907 92 907 0 86 704 

Nämndens avvikelse 4 149 0 4 149 -2 926 
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   Ack. 202101 - 202103  Helår 2021 

Verksamhet 
procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 185 251 66  1 006 

Musikskola / 
kulturskola 

 1 069 1 145 76  4 035 

Förskola  20 717 22 657 1 940  84 168 

Fritidshem  4 817 4 752 -65  17 685 

Grundskola ink. FK  42 630 42 119 -511  153 703 

Obligatorisk 
särskola 

 2 627 2 423 -204  8 921 

Gymnasieskola  11 197 14 853 3 656  53 484 

Gymnasiesärskola  2 048 1 867 -181  7 465 

KC  3 467 2 841 -626  10 018 

Totalt  88 757 92 907 4 149  340 485 

  

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

• Förskolan har ett överskott på 2,0 miljoner där stor del beror av förutbetalda 
statsbidrag som skall täcka kostnader hela terminen. 

• Avvikelsen för verksamhet FK och grundskola är ett underskott motsvarande 0,5 
miljoner kronor. Underskottet orsakas av att statsbidragsintäkter för Likvärdig skola 
betalas ut terminsvis, förväntad intäkt för perioden januari-mars är 1 miljon kronor. 

• Avvikelsen för verksamhet gymnasieskola är ett överskottskott motsvarande 3,6 
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 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 88 442 88 442 0 88 343 

Verksamhetens kostnader -428 927 -428 927 0 -411 607 

- varav personalkostnader -279 289 -279 289 0 -275 662 

Verksamhetens nettokostnader -340 485 -340 485 0 -323 264 

Budgetram 340 485 340 485 0 318 570 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -4 694 

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 och har avyttrat lokaler.  

• Grundsärskolan minskar sin organisation motsvarande samma summa som de ökade 
kostnaderna för Interkommunal ersättning för gymnasiesäreleverna innebär, 1,5 
miljoner då de blir en klass färre. 

• Gymnasiet lägger inför höstterminstart 2021 ner programmet restaurang- och 
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livsmedel då det är för få sökande elever. Gymnasiet ställer också om verksamheten 
efter minskat elevantal på IM språk introduktion. 

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 

• att budget 2021 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (Intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 

• att flytt av kostorganisationen till samhällsbyggnadsförvaltningen som ska 
genomföras inför höstterminens start innebär ett nollsummespel (självkostnad). 

• att driftskostnader för 2021 är indexerade med 2 procent i budgeten 

• att personalkostnaderna bygger på en snittlön inom respektive verksamhet och 
behörighet 

• att lönerevisionen för 2021 är beräknad till 3 procent 

• att antalet elever som söker till Rudbecksgymnasiet 2021 är i nivå med föregående 
år. 

• att verksamheten kulturskolan har samma ambitionsnivå som höstterminen 2020. 

• att idrottshallen Rosenberg tas i bruk 1 januari 2021 

• att riktade statsbidrag bidrag uppgår till 19 miljoner för 2021 

• att bidrag från migrationsverket uppgår till 2,5 miljoner för 2021 

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 244 500 

Minskade intäkter  50 

Utökade statliga bidrag -64 -550 

Övrigt   

Total påverkan 180 0 

   

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter påverkas av covid19 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 få ta del utökade statliga bidrag för att täcka 
sjuklönekostnader. 

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

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 
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Totalt     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/147 

§ 43 Beslut om årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 
2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 
Kommunalförbund. 

 att bevilja direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas 
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 620 tkr kr att jämföra med 
budgeterat resultat på 28 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva 
resultatet främst beror på lägre kostnader förknippade med hyra av mötes- 
och konferenslokaler för t ex politiska möten, nätverksträffar och event, samt 
uteblivna resekostnader. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 
Kommunalförbund. 

 att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Årsredovisning Skaraborg 

Kommunalförbund 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08. 
 Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2020. 
 Skaraborgs Kommunalförbund – PwC, Granskning av 

årsredovisning 2020, 2021-03-30. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Skaraborg Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2020, 2021-
03-30. 

 Protokollsutdrag § 24/2020 ”Årsredovisning 2020 - Skaraborgs 
kommunalförbund”, 2020-03-30. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-08 
 
Ärendenummer 
2021/147 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Skaraborgs kommunalförbund 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas 
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 620 tkr kr att jämföra med 
budgeterat resultat på 28 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva 
resultatet främst beror på lägre kostnader förknippade med hyra av mötes- 
och konferenslokaler för t ex politiska möten, nätverksträffar och event, samt 
uteblivna resekostnader. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Skaraborgs kommunalförbund 2020 
 Skaraborgs kommunalförbund - PwC Granskning av 

årsredovisning 2020, 2021-03-30 
 Skaraborg Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2020, 2021-

03-30 
 Protokollsutdrag § 24/2020 ”Årsredovisning 2020 - Skaraborgs 

kommunalförbund”, 2020-03-30. 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 

kommunalförbund. 

378



 2/2

 

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

 att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 

379



1 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ÅRSREDOVISNING 2020 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Antagen av ………… 
 
2021-XX-XX 

  

380



2 

 
 
 

Innehåll 

 
Förvaltningsberättelse 2020 ....................................................................................................... 3 

Ekonomisk redovisning 2020 ................................................................................................... 11 

Rapporter från verksamheten ................................................................................................... 24 

Regional utveckling .................................................................................................................. 25 

Näringsliv ................................................................................................................................. 25 

Kompetensförsörjning .............................................................................................................. 29 

Kultur ....................................................................................................................................... 30 

Hållbar samhällsutveckling ...................................................................................................... 31 

Kunskapsutveckling ................................................................................................................. 31 

Välfärdsutveckling ................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 
Bilagor 

1. Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund (2019) 

2. Arbetsordning för direktionen (2021) 

3. Instruktion till förbundsdirektören (2020) 

4. Förteckning över direktionens ledamöter och ersättare  

  

381



3 

Skaraborgs Kommunalförbund  

Organisationsnummer: 222000–2188  

 

Förvaltningsberättelse 2020 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 

31 december 2020.  

 

Inledning till förvaltningsberättelsen  

Förbundets ursprung  

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

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

Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton 

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

kommunalförbund.  

Förbundets uppdrag  

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

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

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

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

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor  

• Verksamhetsstöd och intressebevakning  

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt 

och utveckling samt verksamhetsstöd  

Organisation  

Skaraborgs Kommunalförbund har en uppdaterad förbundsordning som reglerar styrningen av 

förbundets verksamhet, samt en arbetsordning för den politiska direktionens arbete, och en 

instruktion till förbundsdirektören. Dessa dokument finns som bilagor.  

Direktion  

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

Varje medlemskommun representeras i direktionen av kommunstyrelsens ordförande, samt en 

ersättare i form av kommunens oppositionsföreträdare. Förteckning över direktionens ledamöter och 

ersättare redovisas i bilaga.  
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Direktionens presidium  

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

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

samverkansorgan.  

Revision och tillsyn 

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

utövas av medlemskommunerna, vilka varje år ska ta ställning till att godkänna årsredovisning för 

förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens ledamöter. 

 

Utskott och råd 

Inom ramen för överenskommelsen med Västra Götalandsregionen växlar kommunerna i Skaraborg 

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

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

tillsammans med adjungerade ledamöter som representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga 

företrädare samt social ekonomi. Tillväxtutskottet har ett särskilt ansvar för genomförandet av 

tillväxtstrategin ”Genomförandeplan Skaraborg” och framåt för den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) VG2030.  

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

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

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

kommunerna utser sina direktionsledamöter till rådet, dvs kommunstyrelsens ordf och 

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

Samverkan  

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

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

tjänstepersonernaDe fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med vardera fyra 

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

styrelse.  

Förvaltningsberättelsens syfte  

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

Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2020. Vi har valt att först 

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

slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under året, dvs 

rapporter från verksamheten.  
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet har under de senaste fem åren varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidragit till en förbättrad soliditet. En kraftig 

intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var huvudman för, 

ökade. Kommunalförbundet stärker ytterligare sitt arbete med projekt, vilket sannolikt fortsatt 

kommer att öka intäktssidan i framtiden.  

Ingen investeringsredovisning är gjord då Skaraborgs Kommunalförbund inte gjort några 

investeringar 2020. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 54 641 43 812 39 317 29 800 26 490 

Verksamhetens kostnader 43 424 43 134 38 085 29 592 25 602 

Soliditet (%) 7 13 11 11 12 

Årets resultat 620 439 1 022 26 785 

Eget kapital 7 651 7 031 6 591 5 569 5 543 

Balansomslutning 109 826 52 082 57 596 49 250 45 064 

Not: Angående balansomslutning och soliditet för 2020, se stycket God ekonomisk hushållning och ställning nedan. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Kommunalförbundet har gått med överskott under 2020. Detta beror på att omställningen till ett mer 

digitalt arbetssätt gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterades. 

Särskilt gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex politiska 

möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Det är viktigt att ha i åtanke att 

minskade kostnader enligt ovan orsakat uteblivna intäkter för de externa verksamheterna förbundet 

normalt handlar av. Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när årsredovisningen skrivs, 

och det är svårt att sia om hur 2021 kommer att utvecklas. Sannolikt kommer digitala möten 

fortsättningsvis att hållas i mycket högre omfattning än vanligt, och resandet kommer att vara lågt.  

Överskott som genererats under åren har främst varit av sådan art att den kan härledas till vakanser, 

sjukskrivningar, lägre pensionskostnader, lägre kostnader för konsultarvoden och liknande, än vad 

som prognosticerats. Under 2020 har även den omställning av arbetssätt som pandemin orsakat 

bidragit till ett överskott i verksamheten. 

 

Händelser av väsentlig betydelse  

Pandemi 

År 2020 har präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt ute med att 

ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i förbundet 
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rekommenderades att arbeta hemifrån, när det varit möjligt. Det politiska arbetet har också ställt om 

till digitala möten. Åtgärderna har syftat till att minska smittspridningen. Under pandemin har 

förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit på 

regionens samlade möten om pandemiläget, och i de insatser som satts in för att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet har även 

aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, liksom i samordning av 

testning och vaccination, samt hållit avstämningar med kommuncheferna och direktionen för att 

samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att bilda en företagsakut under pandemin, 

samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom besöksnäringen. 

Arbetssätt och organisation  

Under 2020 har arbetet med att implementera förbundets politiska organisation och nya arbetssätt 

fortsatt. Syftet med förändringen var att åstadkomma ett arbetssätt som möjliggör ökad delaktighet 

och transparens, tid för strategiska diskussioner och ökad möjlighet att utöva politisk styrning över 

förbundets inriktning och verksamhet. Utöver detta pågår dessutom ett flertal aktiviteter för att 

utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets medarbetare.  

Skaraborgsdagen  

Skaraborgsdagen hölls för tredje gången den 30 januari 2020 i Vara konserthus. Dagen har blivit en 

etablerad och uppskattad plattform för kunskapsutbyte och diskussion kring Skaraborgs utveckling 

mellan ledare i näringsliv och offentlig sektor.  

Regional utvecklingsstrategi  

Under året har förbundet aktivt deltagit både på tjänstepersons- och politisk nivå i Västra 

Götalandsregionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), VG2030. Under 

hösten lämnade Skaraborgs Kommunalförbund sitt remissvar till strategin, som förväntas antas i 

regionfullmäktige under februari 2021. 

Arbete med ny verksamhetsplan  

Under rådslaget i oktober 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategisk inriktning för 

förbundets verksamhet, som ska ligga till grund för en ny verksamhetsplan. Det är en viktig del i den 

politiska styrningen av förbundet. Arbetet var planerat att fortsätta under våren 2020, men har fått 

förskjutas på framtiden under pandemin. 

Rapporter från verksamheten 

Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2020, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet, 

presenteras från och med sidan 25.  
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Styrning och uppföljning av verksamheten  

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

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

bestående av fyra ledamöter, och sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med uppehåll för 

sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen och särskild arbetsordning.  

 

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

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

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

antagningskansliet, vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan. Kansliet har två enheter – 

ett antagningskansli och en projektenhet, med varsin enhetschef. Verksamheten består i hög grad av 

arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i en samverkan med 

nätverk från kommunernas ledningsorganisationer, jämte regionala samverkansstrukturer.  

Verksamhetsplan  

Kommunalförbundet har tidigare antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med 

inriktning att möta de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny 

verksamhetsplan.  

 

Faktorer som påverkar framtiden 

Befolkningstillväxt  

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

demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare 

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

påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att vi står inför en ny 

grön våg där landsbygden och närheten till naturen framstår som mer attraktiv. Globalisering i termer 

av omfattande flyktingströmmar och en ökad rörlighet över gränserna påverkar även Skaraborgs 

kommuner. En inkluderande ansats inom det gemensamma arbetet kommer vara väsentligt för att ta 

tillvara våra nya invånares kraft, och är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Att arbeta med 

Skaraborg som varumärke, och med de faktorer som lockar unga till platser, blir avgörande för hur 

Skaraborgs kommuner kan ta tillvara på bland annat de investeringar som görs i infrastruktur m m, 

och som ökar uppkopplingen till regioncentra som Göteborg och Örebro. 

Utbildningsnivå  

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

arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också 

förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom 

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

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

möjligheter som öppnar sig i livet genom en god utbildning, är en av vuxenvärldens viktigaste 
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uppgifter. Samarbeten mellan kommunalförbundet, kommunerna och de lärosäten som finns 

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

kan leda till att Skaraborg tar ett ordentligt kliv in i kunskapssamhället, vilket är en önskvärd 

utveckling. 

Arbetstillfällen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Infrastruktur  

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

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

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

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

öka Skaraborgs attraktivitet för att skapa ökad tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den 

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

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

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

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

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

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

persontrafik och gods på denna för landet så viktiga stambana. Om det arbetet lyckas så bör det 

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

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

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

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

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

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

infrastruktur och bättre uppkoppling mot omvärlden. 

 

God ekonomisk hushållning och ställning  

I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar 

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

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

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

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat 
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genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen 

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

Förbundet har ett eget kapital på 7,6 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets 

pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 7 % (13 %). Den lägre soliditeten beror på en avsevärt högre 

balansomslutning, vilket är resultatet av att medlemskommunernas medfinansiering av E20 betalades 

som en stor faktura på 49 mkr som gick till betalning 2021, pga ett systemfel. Det medför att 

leverantörsskulderna blev högre än normalt. Bortser man från detta så följer balansomslutningen 

mönstret från tidigare år och soliditeten är istället 13%. Förbundets ekonomiska ställning bedöms 

därför vara god. 

Förväntad utveckling  

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

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

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

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

projektmognad hos kommunerna.  

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

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

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

att starta om processen med att lägga grunden för en dialog kring hur framtidens arbetsmiljö ser ut, 

där det spekuleras i att allt fler åtminstone några dagar i veckan arbetar digitalt hemifrån. Sannolikt 

leder den diskussionen till att ytbehovet av kontorslokaler minskar. 

 

Väsentliga personalförhållanden  

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna 

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

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

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

nedanstående tabell, där siffrorna avrundats till heltal.  

Personalomsättning 2020 2019 

Tillsvidareanställningar 22 18 

Tidsbegränsade anställningar 14 14 

Totalt 36 32 

Totalt - Varav kvinnor 27 24 

Totalt - Varav män 9 8 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2020 4,45 % (att jämföra 

med 2,89 % 2019). Den högre siffran kan förklaras av långtidssjukfrånvaro, och att det samtidigt med 
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covid-19 passerat flera förkylningar under året. I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 

dagar). Med den borträknad ligger den generella sjukfrånvaron under 2%.  

Förbundskansliet har nogsamt följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten 

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

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

visat positivt för pågående infektion i covid-19. 

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

friskvårdsbidrag.  

Sjukfrånvaro 2020 2019 

Total sjukfrånvaro 4,45% 2,89% 

- långtidssjukfrånvaro  57,18% 50,82% 

- sjukfrånvaro för män 0,54% 0,00% 

- sjukfrånvaro för kvinnor 5,81% 3,92% 

- anställda -29 år 1,35% 0,42% 

- anställda 30 - 49 år 4,16% 1,65% 

- anställda 50 år - 5,11% 4,87% 

Tjänsteköp  

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

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

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

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

tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen.  

 

  

389



11 

Ekonomisk redovisning 2020 

Inför 2020 tog styrelsen beslut om att höja medlemsavgiften till förbundet med 1 kr, till 43,25 kr per 

kommuninvånare och år.  Det motsvarar en intäkt till förbundet om 11 605 tkr. 

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

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

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

ekonomiska resultat.  

Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet uppgår till 620 (482) tkr. Det budgeterade resultatet 

var 28 tkr. Det förbättrade resultatet förklaras i hög grad av anpassningar till pandemin. 

Utvärdering av ekonomisk ställning  

Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets 

kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet har ett 

eget kapital på 7,6 mkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden. 

Soliditeten uppgår till 7 % (13 %). 

Intressebolag  

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

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

deltar aktivt ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande 

kommunerna kring bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt att säkerställa deras ekonomiska 

utveckling. 
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Balanskravsresultatet 

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

med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 620 tkr. 

 
2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

 - Samtliga realisationsvinster        

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet         

-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper         
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv         

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv         

          

Synnerliga skäl         
Årets balanskravsresultat 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

Balanskravsunderskott från tidigare år         

Summa 619 417 439 739 1 021676 25 894 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.  

 

Pensionsspecifikation  

Skaraborgs Kommunalförbund har per 2020-12-31 en pensionsskuld på 18 641 000 kronor, inklusive 

löneskatt. Gentemot förra året har skulden ökat med 1,8%, vilket motsvarar 335 000 kronor.  

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2020-12-31 

är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 23 164 639 kronor. Därmed har förbundet en 

konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 124,3%, vilket innebär att det finns 124 kronor i 

kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser. Gentemot förra året har 

konsolideringsgraden stärkts med 7,1% från 117,2% till 124,3% 

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

placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2020 skapat en avkastning på 7,8% under 

2020, vilket för Skaraborgs kommunalförbund motsvarar en avkastning på 1,7 miljoner kronor. 

Avkastningen var något lägre än det höga resultatet 2019 på 14,2%. Ur ett historiskt perspektiv, samt 

med corona-pandemin som kontext, är detta ändå ett mycket starkt förvaltningsresultat. Placeringarna i 

SKR:s Pensionsstiftelse har sammantaget presterat 1,1% bättre än jämförelseindex. 
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I enlighet med redovisningslagstiftningen och tillhörande anvisningar, tas den positiva avkastningen 

inte upp i förbundets resultaträkning. I balansräkningen finns endast de insatta medlen till 

pensionsstiftelsen med, inte den avkastning som pensionsstiftelsen har skapat genom åren. Det 

bokförda värdet av kommunalförbundets del i SKR:s Pensionsstiftelse är 9 346 000 kronor. Gentemot 

det bokförda värdet finns det därmed ett övervärde på 13 818 639 kronor som inte syns i förbundets 

balansräkning. 

Den höga konsolideringsgraden mot pensionsskulden och det större övervärde som finns i 

placeringarna skapar en trygg och stabil ekonomisk bas för förbundet. 
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Driftsredovisning per verksamhet inkl. interna poster 

Driftredovisningen gjord utifrån de olika verksamhetsområdena inom Skaraborgs 

Kommunalförbund. 

 Verksamheter Budget Utfall Utfall 

Avvikelse 

budget 

  2020 2020 2019 2020 

Förbundet totalt         

Verksamhetens intäkter -550 -949 -1 340 -399 

Kostnader arbetskraft 9 639 8 933 8 741 -706 

Medlemsbidrag -11 005 -11 605 -10 723 -600 

Övriga verksamhetskostnader 1 888 3 001 2 883 1 113 

Summa -28 -620 -439 -592 

          

Hållbar samhällsutveckling         

Kostnader arbetskraft 835 557 728 -278 

Övriga verksamhetskostnader 107 54 37 -53 

Summa 942 611 765 -331 

          

Välfärd         

Kostnader arbetskraft 2 445 2 179 2 028 -266 

Övriga verksamhetskostnader 518 435 508 -83 

Summa 2 963 2 614 2 536 -349 

          

Näringsliv         

Kostnader arbetskraft 822 835 751 13 

Övriga verksamhetskostnader 150 180 209 30 

Summa 972 1 015 960 43 

          

Kultur         

Verksamhetens intäkter -550 -575 -525 -25 

Kostnader arbetskraft 679 708 674 29 

Övriga verksamhetskostnader 180 144 188 -36 

Summa 309 277 337 -32 

          

Kunskapsutveckling         

Verksamhetens intäkter   -213 -673 -213 

Kostnader arbetskraft 1 177 1 074 1 162 -103 

Övriga verksamhetskostnader 220 407 573 187 

Summa 1 397 1 268 1 062 -129 

          

Gemensam admin         

Verksamhetens intäkter   -161 -142 -161 

Kostnader arbetskraft 3 681 3 580 3 398 -101 

Övriga verksamhetskostnader 351 1 671 1 057 1 320 

Summa 4 032 5 090 4 313 1 058 

          

Övrigt         

Medlemsbidrag -11 005 -11 605 -10 723 -600 

Övriga verksamhetskostnader 362 110 311 -252 

Summa -10 643 -11 495 -10 412 -852 
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Väsentliga personalförhållanden 

  
Sjukfrånvaro 2020 2019 

Total sjukfrånvaro 4,45% 2,89% 

- långtidssjukfrånvaro*  57,18% 50,82% 

- sjukfrånvaro för män 0,54% 0% 

- sjukfrånvaro för kvinnor 5,81% 3,92% 

- anställda -29 år 1,35% 0,42% 

- anställda 30 - 49 år 4,16% 1,65% 

- anställda 50 år - 5,11% 4,87% 

      

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

  
Personalomsättning 

  

Fördelning 2020 2019 

Tillsvidareanställningar 22 18 

Tidsbegränsade anställningar 14 14 

Varav kvinnor 27 24 

Varav män 9 8 

Total 36 32 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

Verksamhetens intäkter           

Medlemsavgifter   11 605 144   11 288 000   

Övriga intäkter    2 36 256 227   32 523 815   

            

Verksamhetens kostnader           

Personalkostnader    3 -24 966 363   -22 796 875   

Övriga externa kostnader   -22 027 363   -20 337 496   

            

Avskrivningar    4 -49 095   -42 542   

      

Verksamhetens nettokostnader   818 550   634 902   

      

Verksamhetens resultat  818 550  634 902  

            

Finansiella intäkter   2 301   465   

Finansiella kostnader   5 -201 433   -195 627   

            

Resultat efter finansiella poster   619 418   439 740   

            

Årets resultat   619 417   439 739   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

 

   

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Maskiner och inventarier 6 172 240   221 334   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Aktier 7 2 200 000   2 200 000   

Andelar i pensionsstiftelsen 8 9 346 000   9 346 000   

Summa anläggningstillgångar   11 718 240   11 767 334   

            

Omsättningstillgångar           

Kundfordringar   1 982 931   2 138 751   

Övriga fordringar   2 183 958   1 690 294   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 7 810 305   11 059 782   

Kassa och Bank 10 86 130 570   28 516 588   

Summa omsättningstillgångar   98 107 764   43 405 415   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   109 826 004   55 172 749   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 
  

 

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER           

            

Eget kapital           

Eget kapital 11 7 030 724   6 590 985   

Årets resultat   619 417   439 739   

Summa eget kapital   7 650 141   7 030 724   

            

Avsättningar           

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 7 494 000   6 938 000   

            

Skulder           

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   -51 922 634   -4 920 843   

Övriga kortfristiga skulder   -1 505 364   -877 633   

Skulder till olika projekt 13 -24 769 775   -33 390 606   

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 -16 484 089   -2 014 942   

Summa kortfristiga skulder   -94 681 862   -41 204 024   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   109 826 004   55 172 749   

            

  

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser         

          

Pensioner intjänade före 1998   7 508 000 7 794 000   

Löneskatt   1 821 441 1 890 824   

Redan betald löneskatt   -449 295 -584 181   

    8 880 146 9 100 643   
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Kassaflödesanalys Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31   

  
  

Den löpande verksamheten           

Årets resultat   619 417   439 739   

            

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet           

Av- och nedskrivningar   49 095   42 542   

Gjorda avsättningar   556 000   868 000   
Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   605 095   910 542   

            

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   2 885 704   -5 067 603   

Ökning/minskning kortfristiga skulder   53 503 766   -3 744 745   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   57 613 982   -7 462 067   

            

Årets kassaflöde   57 613 982   -7 462 067   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   28 516 588   35 978 655   

Likvida medel vid årets slut   86 130 570   28 516 588   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

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

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

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

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

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

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

skett enligt god redovisningssed. 

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

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

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

via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive 

verksamhet/projekt. Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon 

resultateffekt. 

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

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i 

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

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

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

balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-

12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 

aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild 

avtalspension. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

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

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

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

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

prisbasbelopp. 

  

  

Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2020 2019   

        

Driftbidrag från staten 111 379 2 876 030   

Driftbidrag från kommuner och landsting 27 958 818 14 565 583   

EU-bidrag 13 586 753 1 703 557   

Kurser och konferenser 291 873 1 064 299   

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 470 400 6 589 054   

Övriga intäkter -6 162 996 5 725 292   

Summa verksamhetens intäkter 36 256 227 32 523 815   
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  Not 3 Personalkostnader 

  2020 2019   

        

Styrelse och övrigt förtroendevalda -61 736 -61 966   

Anställda -17 710 968 -15 336 260   

Sociala avgifter -4 854 345 -4 678 149   

Pensionskostnader -2 339 315 -2 720 500   

Summa verksamhetens kostnader -24 966 364 -22 796 875   

        

  

 Not 4 Avskrivningar 

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

33% av anskaffningsvärdet. 

  

  2020 2019   

        

Avskrivning maskiner och inventarier -49 095 -42 542   

Summa avskrivningar -49 095 -42 542   

        

  

Not 5 Finansiella kostnader 

  2020 2019   

        

Räntekostnader -10 433 -8 627   

Ränta på pensionskostnader -191 000 -187 000   

Summa finansiella kostnader -201 433 -195 627   

        

  

Not 6 Maskiner och inventarier 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 756 639 591 880   

Investeringar   164 759   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   

        

Ingående avskrivningar -535 304 -492 762   

Årets avskrivningar -49 095 -42 542   

Utgående ackumulerade avskrivningar -584 399 -535 304   

        

Utgående redovisat värde 172 240 221 335   
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

        

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

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte 

Skövde, 33% 500 000 500 000   

Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   

        

Andelsvärde Gryning Vård AB 12 027 061 (19 380 491) 

Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 198 116 (1 940 268) 

  

  

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Andelar i pensionsstiftelsen       

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000   

  9 346 000 9 346 000   

        

Marknadsvärde 23 164 639 (21 456 480) 

 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Antagningskansliet   82 311   

Periodiserade lev. fakturor enligt underlag 360 965 0   

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 7 449 340 10 977 471   

Redovisat värde vid årets slut 7 810 305 11 059 782   

        

  

Not 10 Kassa och bank 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Förbundets likvida medel 61 360 795 4 609 006   

Tillväxtprogrammets likvida medel 24 769 775 23 907 581   

  86 130 570 28 516 587   

        

  

Not 11 Eget kapital 

  2020-12-31 2019-12-31   

Eget kapital 

Ingående eget kapital 7 030 724 6 590 985   

Årets resultat 619 417 439 739   

Utgående eget kapital 7 650 141 7 030 724   
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Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  2020-12-31 2019-12-31   

Avsatt till pensioner       

Ingående avsättning 6 938 000 6 070 000   

Ränteuppräkning 72 000 65 000   

Basbeloppsuppräkning 119 000 133 000   

Nya utbetalningar -238 000 -154 000   

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 603 000 1 256 000   

Övrigt   -432 000   

Summa pensioner 7 494 000 6 938 000   

        

        

        

Upplysning om löneskatt       

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatterverket med 2 267 340 2 267 340   

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner 1 818 044 1 683 000   

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 449 296 584 340   

Löneskatt 4 534 680 4 534 680   

        

        

Not 13 Skulder till olika projekt 

  2020-12-31 2019-12-31   

Tillväxtmedels olika projekt 15 790 823 25 457 702   

Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 3 763 582 3 271 861   

Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 5 215 369 4 661 043   

  24 769 774 33 390 606   

        

  

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Upplupna löner   -7 268   

Upplupna semesterlöner 1 458 184 1 150 284   

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 754 251 646 290   

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 14 271 654     

Övriga interimsskulder   135 282   

  16 484 089 1 924 588   
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Rapporter från verksamheten 

Övergripande 

Verksamheten under 2020 – viktiga händelser 

År 2020 har i hög grad präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt 

ute med att ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i 

förbundet rekommenderades att arbeta hemifrån, när det varit möjligt. Det politiska arbetet har också 

ställt om till digitala möten. Åtgärderna har syftat till att minska smittspridningen. Under pandemin 

har förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit 

på regionens samlade möten om pandemiläget, och i de insatser som satts in för att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet har även 

aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, liksom i samordning av 

testning och vaccination, samt hållit avstämningar med kommuncheferna och direktionen för att 

samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att bilda en företagsakut under pandemin, 

samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom besöksnäringen. Skaraborgsdagen hölls 

den 30 januari 2020 i Vara konserthus, vilket var ett lyckat evenemang. Vidare har förbundet mycket 

aktivt medverkat i regionens arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) – VG2030, och 

under hösten lämnades ett remissyttrande till regionen. Strategin förväntas antas i februari 2021. 

Verksamheten under 2020  

Direktionen har under året haft åtta sammanträden och bland annat behandlat följande frågor:  

• Regional utvecklingsstrategi RUS VG 2030 

• Delregionala tillväxtmedelen 

• Nationell och regional plan 2022-2033/37 

• Västra stambanan 

• Interkommunal prislista, gymnasieutbildning Skaraborg  

• Fullföljdastudier och projektet en skola för all 

• Delregionala prioriteringar ur VGR kulturstrategi/plan 

• Framtidens vårdinformationsmiljö  

• Lägesrapporter kring pandemin 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen 

• Färdplan Nära Vård och revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet. 

• inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende 

• Genomförande av en digital Skaraborgsdag 2021  
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Organisationen  

På tjänstemannasidan medverkar förbundets medarbetare regelbundet i samverkans- och 

utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor i medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i 

Västsverige, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt övriga myndigheter och samverkansorgan 

såväl regionalt som nationellt.  

Förbundets löpande arbete grundar sig på medverkan och engagemang från anställda och 

förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är genom ett utvecklat och regelbundet samarbete i olika 

nätverk och arbetsgrupper som resultat uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet formas.  

Projektverksamheten  

Den nya projektenheten startade upp i september 2020, och har under hösten 2020 arbetat med att 

förbereda en bra överlämning av medarbetare och verksamhet till nya enhetschefen Lisa Gillström. 

Arbetet syftar till att skapa större tydlighet, transparens och professionalitet i förbundets 

projektverksamhet, och därmed bidra till större nyttoeffekt för medlemskommunerna. 

Kommunikation 

Ett kontinuerligt arbete pågår under hela året med uppdatering av information och publicering av 

nyhetsartiklar på förbundets webb. Under året har förbundet bytt intranät och en kommunikations-

strategi för förbundet har tagits fram. Nätverket för Skaraborgs Kommunikatörer har  

haft digitala möten vid tre tillfällen under året.  

Framtid 

Under hösten 2020 meddelade förbundsdirektör Jan Malmgren att han fått nytt uppdrag som VD för 

Stiftelsen Läckö Slott, och därmed avslutar sin anställning under februari 2021. I hans ställe går Eva 

Thelin, kommundirektör i Tidaholms kommun, in som tillförordnad. Efter en snabb och lyckad 

rekryteringsprocess har Kristofer Svensson, kommundirektör i Mariestads kommun, fått uppdraget 

som ny förbundsdirektör. Kristofer tillträder den 1 mars 2021. 

 

Regional utveckling 

 
Näringsliv 

Viktiga händelser under året 

Pandemin har kännetecknat 2020, vilket inte minst har påverkat Skaraborgs näringsliv på många 

olika sätt. Vissa branscher/företag är hårt drabbade av pandemins effekter och det uppstod snabbt ett 

behov av stöd/hjälp. En Företagsakut för Skaraborg startades upp i mars månad tillsammans 

Nyföretagarcentrum för att hjälpa företagen i den akuta kris/chock som näringslivet befann sig.  

Under året har ett stort arbete genomförts på att formulera ett remissvar till den nya regionala 

utvecklingsstrategin, VG2020. 
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Business Region Skaraborg 

Business Region Skaraborg är en gemensam tillväxtorganisation vars uppdrag är att öka antalet 

etableringar och arbetstillfällen i Skaraborg. Under 2020 har man fått ställa om och anpassa sin 

verksamhet utifrån rådande pandemi. Innan pandemin slog till hann man medverka på mässorna Ny 

Lokal i Göteborg och Stockholm där man lanserade Skaraborgs möjligheter kring etablering på 

kommunernas industrimark. Man deltog även på Skaraborgsdagen där man berättade om det 

investering- och etableringsfrämjande arbete som nu bedrivs i Skaraborg.  

Från att ha haft planer på att under 2020 utöka det proaktiva försäljningsarbetet med fortsatt 

deltagande på internationella mässor och uppsökande leadgenerering på utvalda målmarknader, 

ställde man om till att fokusera på de befintliga utlandsägda bolagen som finns i Skaraborg. Ett utökat 

samarbete skapades med Business Sweden där man fick en kraftfull hävstång i att tillsammans kunna 

agera och stötta företagen för att minimera risker inför att det i rådande kris fattas eventuella negativa 

beslut kring omlokalisering utifrån de effekter som skapas av pandemin. Denna prioritering visade sig 

vara lyckosam och har lett fram till att flera viktiga samarbeten utvecklats och gynnsamma 

investeringsbeslut har även fattats, vilket stärker Skaraborg som delregion.  

En större insats gjordes i att fortsatt utveckla det investering- och etableringsfrämjande arbetet 

gentemot Skaraborgs kommuner med en utbildningsdag i Etableringsfrämjande arbete för Skaraborg, 

där ett drygt 80-tal representanter från samtliga kommuner och samverkande parter medverkade.  

Vidare har man utvecklat och stärkt olika kommunikationsinsatser i syfte att fortsätta marknadsföra 

Skaraborgs möjligheter gentemot omvärlden, vilket visade sig lyckosamt då Skaraborg under året har 

fått flera intressanta förfrågningar, varpå två blev klara under 2020 och därmed kan räknas in i 2020 

års resultat. Flera större etableringsprocesser både gällande nykund och expansionsinvesteringar är 

under bearbetning. 

Företagsklimat 

Skaraborgs Kommunalförbund driver projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”. Samtliga 

kommuner i Skaraborg arbetar långsiktigt med att förbättra företagsklimatet i Skaraborg, b.la genom 

att 250 offentligt anställda gått utbildningen ”Förenkla Skaraborg”. Under året har 5 kommuner 

anordnat lokala aktiviteter med stöd av projektet. Med anledning av Covid-19 pandemin, och att vissa 

aktiviteter skjutits på framtiden, har projektet förlängts.  

Gröna näringar 

Under 2020 har representanter för Skaraborgs kommunalförbund bidragit i ett arbete som syftar till 

att etablera en plattform för utveckling av hästnäringen i Västra Götaland. Rapport från det arbetet 

lämnas i början av 2021. Gröna Möten drivs vidare utan finansiering från Skaraborgs 

kommunalförbund. Verksamheten har expanderat till Boråsregionen, Fyrbodal och Halland. 

Projektet SmartAgri, som Skaraborgs Kommunalförbund medfinansierar, genomförs tillsammans med 

aktörerna Agroväst Livsmedel, Science Park Skövde och RISE. Projektet skall praktiskt informera, 

hjälpa och stödja företag att med digitalisering och ny teknik utveckla sina nuvarande och framtida 

produkter och tjänster i syfte att stärka konkurrenskraften i den pågående digitala revolutionen inom 
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agrara näringar och livsmedel. 47 företag har hittills fått stöd och erhållit externt stöd till ett värde av 

40 miljoner.  

Tillverkande industri, IDC och ASSAR 

Ett omfattande arbete har gjorts för att skapa rätt förutsättningar för fordonsindustrin att förlägga 

produktion av framtida produkter för elektriska fordon till Skaraborg. Detta har lett till investeringar 

som befäster Skaraborg som en kunskapsnod och en plats för produktion av motorer och komponenter 

till framtidens fordon. 

Under året startade IDC ett arbete som syftar till att kartlägga förutsättningarna för trä-, möbel- och 

inredningsindustrin att som bransch strategiskt stärka sin förmåga avseende konkurrenskraft, 

hållbarhet och cirkularitet.  

Ett tydligare företagsfokus skapas genom att strategiskt arbeta för att omsätta tillverkande industrins 

behovsbild och potential i kombination med omvärldsinformation till en gemensam riktning och 

planering av konkreta insatsförslag. Detta kommer att ge bättre precision i bedömningar av bland 

annat framtida kompetensbehov samt prioritering av finansiering och projektinsatser. En viktig del i 

detta är att, genom aktiva insatser, underlätta snabbare överföring av ny teknik, nya metoder, nya 

arbetssätt och forskningsresultat som stärker industrins konkurrenskraft. 

Industriföretagen i regionen har under året, precis som alla andra branscher, varit påverkade av 

situationen med Covid-19. Vi ser att företagen har påverkats på olika sätt och i olika utsträckning – 

alltifrån en kraftigt ökad produktion till, det mer vanliga, ett något sämre år med relativt stor 

ordernedgång med permitteringar och varsel som följd. Många företag har under hösten 2020 tagit 

igen stora delar av den förlust och nedgång som snabbt skedde under senvåren.  

I Skaraborg finns det företag som föredömligt gjort väldigt snabba omställningar gällande produktion, 

personalplanering och sin marknad. I regionen finns exempel på företag som helt ställt om sin 

produktion för att stötta bland annat vården och samhället med skyddsutrustning och på så sätt hittat 

nya marknader att verka i. På IDC och ASSAR har sett både en minskad och ökad efterfrågan på deras 

stöd. Bland annat har projektet stöttat företagen i många av frågorna som beskrivs ovan såsom 

planering, produktionsekonomi, finansieringsstöd och omställningsarbete. Många av företagen 

ASSAR, och övriga projekt på IDC, arbetar med har under året fokuserat på nyutveckling av produkter, 

digitala utbildningar, investerat i sin produktion för en större automatiseringsgrad och effektivare 

flöden och sökt finansieringsstöd för utveckling och forskningssamarbeten.  

Totalt sett har ASSAR under 2020 arrangerat fler seminarier och workshops än tidigare år för både 

fler företag och fler individer än tidigare. De flesta eventen och nätverksträffarna har genomförts helt 

eller delvis digitalt. Företagsanalyser, digitaliseringsanalyser och möten med företag har även dessa 

genomförts digitalt i stor utsträckning vilket utvecklat både oss och företagen i digitala verktyg, 

möjligheter och framförallt den digitala mognaden.   

Kunskapsintensiva tjänsteföretag 

Science Park Skövde har i sin inkubator ett uppdrag att generera fler tillväxtbolag som säljer globalt 
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och skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt. Under 2020 har totalt 51 företag/179 individer varit 

inne i någon av inkubationsfaserna. Av dessa var 19 företag nya för året. 8 AB har gjort positiv exit från 

inkubation. Investeringar i bolagen har totalt varit 24 MSEK. 

Besöksnäringsutveckling 

Utvärderingen av 2020 uppvisar en helt unik situation för såväl samhället som turismen, inkluderat 

besöksnäringen. Den näring som ofta har benämnts som ”världens snabbast växande” har världen över 

förlorat stora delar av sitt innehåll pga Covid-19. I Sverige kan vi ur ett besöksnäringsperspektiv notera 

stora utmaningar för storstadsregionerna och de områden som historiskt har lockat till sig ett stort 

antal utländska besökare. Men även på landsbygden krävs krafttag för att mobilisera och samla krafter 

för att möta ”den nya verkligheten” med hållbara förtecken.  

Hemestern indikerar att landsbygden på många sätt är en vinnare när sommaren 2020 summeras. 

Naturaktiviteter och friluftsliv efterfrågas av många, även en del ganska nymornade entusiaster, men 

ofta av människor som normalt lever ett rörligt liv och nu ser möjligheterna att upptäcka Sveriges 

natur- och kulturlandskap, istället för att resa utomlands. För att det ökande besöksantalet ute i 

naturen, av såväl tillresande som kommuninvånare, ställs nya krav på mottagarorganisationen; dvs på 

de offentliga organisationerna och på besöksnäringsaktörerna. 

Den preliminära gästnattsstatistiken från SCB för Västsverige gällande hotell, stugbyar och 

vandrarhem (HSV) för tiden januari – oktober 2020 visar en minskning av antalet gästnätter med 44,1 

% jämfört med samma period 2019. Skaraborg uppvisar en minskning under motsvarande tid på 30,8 

% för HSV och 21,1 % för camping. Skaraborg uppvisade därmed preliminärt 391 000 gästnätter på 

HSV för tiden januari - oktober, att jämföra med 565 000 gästnätter 2019. Gästnätterna för camping 

är mer preliminära och redovisas på helår första kvartalet 2021. 

Fokusområden för turistchefsnätverket under 2020 har varit besöksnäring i samhällsplanering, 

rollfördelning mellan det offentliga och besöksnäringsaktörerna samt att möta upp i det 

Skaraborgsövergripande projektet Visit Skaraborg som är en plattform för samverkan som drivs i 

projektform. Visit Skaraborg har framgångsrikt arbetat med gemensamt bemötande, digital utveckling 

och produktutveckling inom framförallt naturturism. 

Skaraborg har under 2020 som område ingått i ett projekt ”Mot en hållbar styrning av svensk turism: 

samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn – TIPS”, 

vilket Göteborgs Universitet håller i.  

Platåbergens Geopark har skickat in en ansökan till Unesco om att bli en Geopark. UNESCO:s 

utvärdering 2020 flyttades fram pga pandemin. Geoparken har under året satt sin organisation och 

genomfört en rad lyckade insatser, bland annat nya skyltar som kommit upp, etableringen av 

konceptet GeoKids, geologiutställningar, och inte minst flertalet lyckade guidningar under 

sommarsäsongen. En permanent utställning har byggts upp på Vänermuseet med information om 

geoparken och platåbergslandskapet. 
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Framtid 

Inom Business Region Skaraborg fortsätter man fokusera på sin försäljningsprocess för att öka antalet 

etableringar och arbeta vidare med utlandsägda bolag i Skaraborg. Under året startar förhoppningsvis 

projektet inflyttarservice, som har till fokus att locka nyckelkompetens till Skaraborg. 

Den tillverkande industrin står inför ett antal utmaningar, men också stora möjligheter. Flera 

branscher är under omställning/transformation och nya behov uppstår som kräver 

anpassningsförmåga, innovationsförmåga, nya affärsmodeller och ett agilt arbetssätt. 

Projekt Stärkt Företagsklimat i Skaraborg avslutas under året och kommer sista halvåret att ha fokus 

på aktiviteter kring trygghet/säkerhet och lokala kommunala insatser.  

Inom besöksnäringen är hållbarhet viktigt och för att möta framtiden på ett hållbart sätt behöver de 

ingående destinationerna i Skaraborg med samarbetspartners tillsammans kvalitetssäkra 

destinationen innan marknadsföring och försäljning. Visit Skaraborg är en samverkansplattform som 

arbetar med att fortsätta marknadsföra Skaraborg på ett hållbart sätt tillsammans med näringen.  

Platåbergens Geopark kommer under 2021 att utvärderas av UNESCO. Fokus för Geoparken kommer 

under året bl a att vara inriktningen mot besöksnäringsföretag/naturturistföretag, där Geoparken 

kommer att jobba med att hjälpa företagen att se platåbergslandskapet som en resurs i sin 

marknadsföring/förpackning/guideverksamhet. 

Inom gröna näringar arbetar Agroväst/SmartAgri med klartecken från Vinnova, med att skicka in en 

ansökan till EU-kommissionen om att bli ”Europeisk digital innovationshubb” för svenskt lantbruk. 

Hubben ska underlätta införandet av digitala tjänster och teknik hos såväl lantbruksföretag, såsom 

företag som levererar produkter och tjänster till det svenska lantbruket.  

 

Kompetensförsörjning 

Viktiga händelser under året 

Kompetensforum Skaraborg fick under året ett gemensamt uppdrag genom kommunchefsgruppen, 

som därmed knyter arbetet närmare sig med en kontinuerlig dialog och uppföljning. Enligt uppdraget 

är forumets huvudsyfte att identifiera kompetensbehov och initiera samarbeten som bäst stödjer den 

långsiktiga planen för kompetensförsörjning i Skaraborg. Detta görs genom en årlig kompetensanalys. 

Under hösten genomfördes den första delen i kompetensanalysen genom en kartläggning av 

tillväxthämmande kompetensgap samt utmaningar för Skaraborgs kompetensförsörjning.  

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg bidrog till ett breddat internt samarbete 

kring kompetensförsörjning genom en intern workshop-serie under hösten. Det ledde fram till ett 

förbättrat tvärsektoriellt arbete mellan utvecklingsområdena i förbundet, men även till två beviljade 

ansökningar till Europeiska socialfonden. 

Framtid 

Flera efterfrågade projekt startar upp inom kompetensförsörjning. ”Kompetensanalys med 
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normkritisk genomlysning av strukturerna för kompetensförsörjning” utvecklar Kompetensforums 

arbetssätt och metoder, men höjer även kompetensen kring olika perspektiv för ett inkluderande 

arbetsliv. ”Framtidens kompetens” är en förstudie som i samarbete med kommunerna identifierar 

behoven av ett antal större projekt under kommande år. ”Fenixz” bidrar med kompetensinsatser för 

individer och företag inom Skaraborgs tillverkande industri. Kommunalförbundet samarbetar då med 

IDC som utför uppdraget genom befintlig struktur men vänder sig även till en bredare målgrupp. 

 

Kultur 

Viktiga händelser under året 

Fokusområde kultur har under 2020 fått ställa om sitt arbete, precis som många andra områden och 

nätverk. Kulturområdet har varit extra utsatt under pandemin med tanke på restriktioner och 

allmänna rekommendationer. Det har gjort att de månatliga nätverksträffarna för kultur- och 

fritidschefer har varit ovärderliga i form av att byta tankar, resonemang samt även förmedla 

insatspaket från regering och region. Dialogen mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbund 

och nätverken har stärkts i och med pandemin, eftersom vi har blivit tvungna till tätare 

kommunikation och samarbete.  

Under 2020 har Skaraborgs kultur- och fritidsnätverk samlat nämndspolitiker inom området för att ha 

dialog kring ungas förutsättningar, arenor och delaktighet samt även hur vi tillsammans med VGR och 

Förvaltningen för Kulturutveckling kan fortsätta en tätare samverkan.  

Året 2020 tog nätverket klivet från att enbart hantera kulturfrågor till att bli ett Kultur- och 

fritidsnätverk. Det innebar att nätverket utökades med tre personer som delar förvaltningsansvar med 

sin kommuns kulturchef. Kommuner som har delat chefskap är Skövde, Skara och Grästorp.  

Ungas förutsättningar, delaktighet och inkludering har under 2020 varit ett stort fokusområde både 

inom kultur och fritid. Under våren arbetade studenten Fanny Gustafsson med att kartlägga hur 

kulturavdelningarna i Skaraborg arbetar med att lyfta in ungas perspektiv. Det resulterade i en rapport 

och slutseminarium som både regionala med nationella myndigheter tog del av.  

Framtid 

Under 2021 kommer en kultur- och fritidsstrategi arbetas fram. Den kommer skapa en riktning och 

möjliggöra kraftsamling för att förstärka de styrkor som Skaraborgs Kommunalförbund har, samt anta 

de utmaningar och behov medlemskommunerna behöver stöd med.  

Den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen Kulturnämnd innebär en förstärkning i 

möjligheten att växla upp den externa finansieringen av de kraftsamlingarna inom kultur och andra 

områden i Skaraborg. Under 2021 kommer kommunalförbundet skapa en plan för den nya 

implementeringen.  
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Hållbar samhällsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Hållbar samhällsutveckling 

Skaraborgs kommuner har under 2020 antagit två likalydande plandokument baserade på 

Strukturbild Skaraborg. De rör infrastruktur för hållbara bränslen och turistslingor. Arbetet med att ta 

fram ett tredje dokument gällande lokalisering av större etableringar via Business Region Skaraborg 

pågår och kommer att avslutas under 2021. 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

Under 2020 kom besked om att nya Infrastrukturplaner tas fram, både Nationell plan liksom Regional 

plan för 2022–2033/37. Under hösten har inriktningsplaneringen genomförts och kommunerna har 

gjorts delaktiga i inriktningen för Regional Plan. I övrigt har första inbetalningen av kommunernas 

medfinansiering av E20 gjorts och projektet fortgår. På järnvägssidan har Skaraborg samlats kring ett 

tydligare arbete för Västra stambanans utveckling genom Västra stambanegruppen. Vi har också 

genomfört ett stormöte kring Kinnekullebanan och Kinnekulletågets framtid. 

2020 har varit ett händelserikt år för kollektivtrafiken. I mars kom fler kollektivtrafikremisser, bland 

annat remissversionen av ett nytt Trafikförsörjningsprogam för åren 2021–2025. Det skedde samtidigt 

som Corona-pandemin startade, och därefter har stora förändringar skett med ett minskat resande. 

Den 4 november infördes 3-zoner i kollektivtrafiken, vilket gjorde att de tidigare kommunzonerna 

ersattes med tre större zoner. En förändring som troligen hade lett till ett ökat kollektivtrafikresande i 

Skaraborg – om inte pandemin pågått. Ett stort intäktsbortfall har gjort att det istället påbörjats 

diskussioner kring neddragningar i kollektivtrafikutbudet. Det är viktigt att förbereda för 

kollektivtrafikens roll efter pandemin, och att de nya pendlings- och resmönster som pandemin fört 

med sig tas i beaktande. 

Framtid 

Skaraborg följer en tydlig inriktning i att bättre koppla upp våra orter och kommuner med varandra 

och med vår omgivning. En bra infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter gör att vi framöver kan 

bli ett lokalt arbetsmarknadsområde, och ett attraktivt område för näringsliv och boende.  

Under 2021 kommer samhällsbyggnadskollegiet bland annat att fokusera på flyttmönster och 

stationssamhällen. 

 

Kunskapsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Ny modell för gemensam prislista för gymnasieutbildningarna 

Den gemensamma prislistan inom samverkansområdet Skaraborg reglerar den interkommunala 
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ersättningen som en del i samverkansavtalet för gymnasiet. Under ungefär ett år arbetade 

arbetsgruppen för att komma fram till en gemensam modell för prissättning kring gymnasiekostnader, 

och flera förslag presenterades för direktionen. Beslut i direktionen togs till sist i september 2020. I 

korthet innebär den nya modellen att riksprislistan från föregående år gäller som baspris och att ett 

fast index läggs på under tre år. Indexhöjningen tas fram genom att ta ett snitt av KPI och PKV från 

föregående 4 år (2017–2020). 

Politiska uppdrag – dimensionering och obehöriga elever 

Ett uppdrag från direktionen har getts till skolchefsgruppen som utsett en styrgrupp bestående av sex 

skolchefer och utbildningsstrategen på förbundet. Arbetsgruppen arbetar med att se över 

förutsättningarna för en större samverkan kring planering och dimensionering av gymnasieskolan i 

Skaraborg utifrån arbetsmarknadens behov. 

Ytterligare ett politiskt uppdrag är givet. Direktionen vill att skolcheferna redovisar handling framåt 

kring tilläggsuppdraget ”att arbeta för att stärka möjligheterna för obehöriga elever och arbeta för att 

öka genomströmningen på introduktionsprogrammen”. Styrgrupp är utsedd och består av fem 

skolchefer samt chef för antagningskansliet. 

Teknikcollege 

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på ett annorlunda år. I april skulle Möjligheternas värld, ett 

teknikevent för elever i årskurs åtta genomföras. Detta var första året av de tre år projektet fått nya 

tillväxtpengar för och planerna var stora. Pandemin och restriktioner kom emellan, men vi ställde inte 

in utan ställde om. Plan B var att genomföra ett mindre mobilt event, vilket genomfördes i en kommun 

innan hårdare restriktioner kom. Tack vare fantastisk personal på Balthazar skapades en plan C, en 

digital variant, och alla kommuner som var anmälda från början fick möjlighet att delta. När vi 

summerade 2020 hade nästan 900 elever deltagit. Nu finns det plan A, B och C inför 2021. 

Samarbetet med Högskolan i Skövde har under året fortsatt och ett årshjul har skapats. De lokala 

styrgrupperna i Lidköping och Mariestad har fått representation från Högskolan, Ingenjörsvetenskap.  

Återcertifieringen av Teknikcollege Skaraborg genomfördes i slutet av 2019 och i början av 2020 kom 

det positiva beskedet att vi fortsätter i ytterligare fem år.  

Vård och omsorgscollege 

Två arbetsgrupper inom VOC har startats, där den ena jobbar med att se över handledning inom VO, 

och den andra jobbar med att se över de nya kurserna när VO-programmet ändras från höstterminen 

2021. Vi vill få en gemensam syn i hela Skaraborg och även hjälpas åt att se över APL-målen och när 

APL-perioderna ska ligga under året. 

Balthazar och Skaraborgs sjukhus har inlett ett samarbete där eleverna i årskurs åtta i Skövde fick 

testa på olika vårdyrken och lyssna till hur det är att jobba i vården.  

Fullföljda studier och kompetensförsörjning 

Under 2020 gavs möjlighet att sprida goda resultat och ny kunskap från arbete med fullföljda studier i 
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Skaraborg. Detta resulterade i beviljad finansiering från RUN för att med start under hösten 2020 och 

ca ett år framåt bygga en plattform för att utveckla och driva arbetet framåt inom området. 

Pågående och avslutade projekt 

Fullföljda studier 2.0 (pågår, finansierat av RUN) 

Resultat från genomförda satsningar för att främja Fullföljda studier och motverka skolmisslyckanden 

(främst från projekten "En skola för alla" och "Trygghet och Studiero") ska samlas, analyseras och 

paketeras på ett ändamålsenligt sätt för att sedan kommuniceras i befintliga nätverk och 

samverkansarenor i Skaraborg och Västra Götaland. Projektet ska resultera i att Skaraborg är redo att 

ta nästa steg i arbetet med fullföljda studier och därmed få goda förutsättningar att arbeta enligt den 

föreslagna "Regionala utvecklingsplanen 2021–2030" samt bidra till att i samverkan med VGR och 

övriga kommunalförbund mobilisera för den regionala kraftsamlingen. 

Fullföljda studier – genom trygghet och studiero (pågår, finansierat av VGR och 

kommunalförbundet) 

Projektets syfte är att bidra med kunskap som vilar på vetenskaplig grund för att skolor på ett 

främjande, förebyggande och akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av 

trygghet och studiero. 

En skola för alla (avslutat mars 2020, finansierat av ESF) 

Projektets övergripande mål var att ”fler unga klarar sin utbildning, alternativt kommer i arbete och att 

färre hoppar av skolan”. 

IMprove (pågår, finansierat av ESF) 

Målgrupp för IMprove är sent anlända ungdomar, med uppehållstillstånd som följer något 

introduktionsprogram. Syftet är att skapa modeller och metoder för att öka genomströmningen och 

tillgängliggöra det svenska skolsystemet. 

Skaraborgsbyrån (avslutat dec 2020, finansierat av RUN) 

Projektet arbetade med att stärka samverkan kring yrkesutbildning och validering på 

vuxenutbildningarna i Skaraborg i syfte att öka individens möjligheter till en varaktig etablering på 

arbetsmarknaden. 

 

Framtid 

Skaraborgs arbete med fullföljda studier koncentreras ytterligare. Lärdomar och resultat kommer att 

inhämtas och spridas i flera sammanhang under våren.  

Styrgrupperna arbetar intensivt utifrån de politiska uppdragen kring dimensionering och obehöriga 

elever. 
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Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg gynnar samverkan och vi kan se att det är en bra grund för 

samordnade insatser. Förändringsledarskap är även fortsatt temat som genomsyrar de konferenser 

och dyl. som anordnas av skolcheferna.  

Lärarutbildningen som bedrivs av Högskolan i Borås med Campus på Högskolan i Skövde, fortsätter 

med intag varje januari. Samarbetet med Högskolan i Borås ökar i såväl etablerade som nya frågor. 

 

Välfärdsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Inom välfärdsområdet har kommunernas verksamheter upplevt stora utmaningar på grund av den 

pågående pandemin. Personalresurserna har varit ansträngda och det har krävt ett stort 

samordningsansvar. Skaraborgs Kommunalförbund har bistått med samordning i den 

samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i, såsom omställning av arbetssätt, provtagning, 

vaccinering m m. Konsekvenser av detta har varit att ställa om inriktningen på en tjänst inom 

Välfärdsgruppen till att samordna i frågor mellan Skaraborgs 15 kommuner, Västra Götalands 49 

kommuner och Regionens hälso- och sjukvård.  

Vid Socialchefsgruppens planeringsdagar reviderades de fokusområden som ligger till grund för 

verksamhetens årsplan. Prioriterade samverkansområden för 2021–2023 är kunskapsstyrning, 

psykisk hälsa, vårdsamverkan, nära vård, e-hälsa och välfärdsteknik, personal- och 

kompetensförsörjning samt gemensamma avtal och gemensam drift.  Vidare fördes diskussioner om 

hur kommunerna avser hantera olika riktade statliga medel.   

Strax innan årsskiftet 2021 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gått ut med ett erbjudande 

inom området kunskapsstyrning. Erbjudandet till kommunerna handlar om att sluta ett sjuårigt avtal 

för Nationella Yrkesresor. Yrkesresorna är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 

syftar till att ge hög och likvärdig kvalitet med målet att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft 

och kompetens att utveckla socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska 

utbildningsträffar som anordnas regionalt. Ställningstagande pågår och Skaraborgs kommuner har 

uttalat sig positiva till konceptet.  

Ny organisationsstruktur i samband med att ”Kraftsamling VGR 2018–2020” upphör. Beslut avseende 

”Digital verksamhetsutveckling” fattades under hösten kring att de medel som finansierat delregional 

satsning inom eHälsa nu styrs om för att fokusera på samtliga kommuner i Västra Götaland. I 

samband med detta gavs de delregionala resurserna möjlighet att genomgå en verksamhetsövergång 

till VästKom. Detta innebär att den delregionala resurs som benämnts “Utvecklingsledare eHälsa” 

upphörde vid årsskiftet för att istället ge rum för regionala Digitaliseringsstrateger. Utvecklingsledare 

eHälsa flyttas från delregional/ Skaraborgsnivå till regional nivå via VästKom, vilken även i 

fortsättningen kommer ha ansvar för den delregionala förankringen och dialogen i Skaraborg samt 

fokus på digitalisering inom vård och omsorg. 
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Länsgemensamt arbete 

En länsgemensam riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) har antagits och implementering 

pågår ute i kommunerna. Utbildningar har genomförts riktat till berörda chefer inom välfärdsområdet 

för såväl region som kommun.  

Handlingsplan Psykisk hälsa 2021–2022 har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun. Vidare har det under 2020 pågått flera utvecklingsarbeten, 

såväl på länsnivå som Skaraborgsnivå med koppling till handlingsplanen. Ett länsgemensamt 

inriktningsdokument, Organiserat Integrerat arbete, har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun.  

En regional handlingsplan för Suicidprevention har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun.  Arbete med suicidprevention genomförs delregionalt där 

arbetet omfattar såväl kommunernas arbete med suicidprevention och suicidprevention i 

vårdsamverkan och innehåller bland annat en plan för att göra gemensamma händelseanalyser efter 

suicid. 

Under året har ett gemensamt arbete i länet påbörjats för att ta fram en målbild och färdplan för 

området hälsa, vård och omsorg som beskriver hur vi i samverkan förflyttar oss till en god och nära 

vård i Västra Götaland. Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra 

Götalandsregionen. Färdplanen ska innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av 

vården nära invånarna. I arbetet ingår även en översyn av lednings- och samverkansstrukturen på 

länsgemensam samt delregional vårdsamverkansnivå samt revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet 

samt underavtal och överenskommelser. En organisation har utformats och representanter från 

Skaraborg finns utsedda att delta. 

Under året har ett länsgemensamt arbete genomförts för en övergång till gemensamt IT-stöd för 

hantering av avvikelser i samverkan. Kommunerna i Skaraborg har efter årets slut helt övergått till IT-

stödet. 

På grund av den rådande pandemin har länsgemensamma grupper för samordning och för 

framtagande av gemensamma styrande dokument kring bland annat vårdhygien, smittspårning, 

provtagning, vård av patienter med covid-19 och rehabilitering efter covid-19, skett löpande under året 

och med snabb beslutshantering för att säkerställa vården av patienter och vårdarbetet för vård och 

omsorgspersonal. Under hösten har även arbete för att säkerställa vaccinationerna mot covid-19 

startat upp gemensamt i länet. 

Övriga länsövergripande händelser att belysa är: 

• Länsgemensamma riktlinjer och rutiner samt vägledning kopplat till Pandemin är framtagna i 

samverkan. 

• Deltagande i framtagande av länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning, VFU för 

Regionen, kommunerna och lärosätena i Västra Götaland.  
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• Överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa” har antagits för Västra Götaland och 

är nu ute för ställningstagande i Skaraborgs kommuner.   

• Länsgemensam ”Riktlinje för medföljande personal till sjukhus” har antagits under hösten. 

• Länsgemensam överenskommelse för omhändertagande av avlidna mellan Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner är framtagen i samverkan och förbereds för att skickas 

ut på remiss. 

• Riktlinje ”Oro för väntat barn” har antagits i Västra Götaland och implementering pågår i 

Skaraborgs kommuner.  

Skaraborg 

Med utgångspunkt i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har vårdsamverkans 

styrgrupp i Skaraborg beslutat att särskilt fokus ska ligga på SIP, Barn/Unga, Samsjuklighet, 

Suicidprevention och Samverkanskompetens. Till detta hör att en studie nu är pågående för att se hur 

samverkan fungerar för personer med samtidig psykisk ohälsa och beroende. Medel används också för 

att kartlägga, föreslå och eventuellt starta upp integrerad/e verksamhet/er i Skaraborg. 

Vidare har olika rutiner tagits fram så som kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet, rutin för 

arbete enligt Lagen om Omhändertagande av Missbrukare, LVM. 

Efter beslut i Socialchefsgruppen har projektet “Vårdens medarbetare” startat under året med fokus på 

att stödja kommunerna genom att bland annat samordna kommunernas behov av 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning särskilt riktat på legitimerad personal. 

Socialcheferna har även beslutat om en gemensam utbildning riktad till medarbetare inom 

Välfärdssektorn i Skaraborg avseende Individbaserat Systematisk Uppföljningsarbete (ISU). Planeras 

genomföras 2021. 

Målgrupp Barn och Unga 

• Fokusering på de processer som är kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa och då särskilt på 

överenskommelsen “Samverkan för barns och ungas hälsa” för barn och unga 0–20 år. Den 

överenskommelsen ersätter tillsammans med ny SIP-riktlinje tidigare Västbus. 

Implementeringsarbetet fortsätter 2021. 

• Nytt avtal har tecknats med GR gällande Yrkesresan Barn och Unga som är ett koncept för 

kompetensutveckling för handläggare inom socialtjänsten.  

• Arbete har påbörjats för ökad samverkan mellan socialtjänst och skola på Skaraborgsnivå  

• Föräldraskapsstöd har stått i fokus i vår samverkan med Länsstyrelsen, Skaraborgs enheten – 

sektor social hållbarhet samt Kunskapsutveckling på Skaraborgs Kommunalförbund.  

• Tidiga samordnade insatser, samverkanskompetens samt föräldraskapsstöd. Vi har samverkat 

med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden kring ett projekt vid namn SAMBU (SAMverkan för Barn 

och Unga) med fokus på att få till samverkan och tidiga samordnande insatser i varje geografisk 

kommun.  

• Lokal samverkan i respektive kommun - dessa grupper kallades tidigare lokal samverkansgrupp 

men har under året bytt namn till Partssamverkan. Vi genomförde under året en första konferens 
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riktad just till Partssamverkansgrupperna med en förhoppning om att det var starten på en ny 

tradition med årligt återkommande konferenser.   

Målgrupp Funktionsnedsättning 

• Arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån behovet av kompetent 

personal inom ett område som ställer särskilda krav på medarbetarna. Extra fokus på arbetet kan 

göras genom ett tjänsteköp på 20%.  

• Två kommuner (Skövde och Lidköping) har under året arbetat med ett digitalt stöd för 

systematiskt uppföljningsarbete. Kommunerna ser vinster för den enskilde och för personerna 

runt hen och planerar att fortsätta. Uppföljning planeras under 2021.  

• Samverkansdialog har inletts med psykosavdelningen, Skaraborgs Sjukhus (SkaS), i syfte att 

underlätta samverkan genom kunskap och att eventuellt hitta samverkanslösningar. 

• Juridisk handledning för LSS-handläggare har genomförts även 2020 och har fungerat väl även 

genom digitala möten. 14 kommuner deltar. Resultatet är ökad rättssäkerhet i 

myndighetsutövning och, enlig bedömning från deltagarna, ekonomisk besparing.   

Målgrupp Psykisk hälsa vuxna, missbruk/beroende 

• Metodstödjarnätverken har fortsatt sitt arbete och har identifierat utbildningsbehov och tagit fram 

planer för viss utbildning. Målet är att kunna erbjuda och kvalitetssäkert använda evidensbaserade 

metoder på ett anpassat sätt. 

• Metodstödjarnätverken har också identifierat behov av systematiskt uppföljningsarbete för att 

kunna följa upp det arbete man gör. En modell som nätverket valt att arbeta vidare med en modell 

är ASI-Ubåt som har stöd i Nationella Riktlinjer.  

• Nätverket har inlett en samverkansdialog med enhetschefer för den psykiatriska slutenvården 

vilket förväntas leda till ökad samverkanskompetens och kunskap hos båda parter till gagn för den 

enskilde. 

• Nätverkets representanter har deltagit i regionalt utvecklingsarbete (översyn av Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, framtagande och implementering av Vård- och Insatsplaner, inventering av 

samsjuklighetsinsatser med mera) och i delregionalt utvecklingsarbete samsjuklighet, 

suicidprevention, SIP med mera).   

• En partsgemensam rutin för kostnadsfördelning vid planering utanför hemmet har tagits fram och 

tvister om kostnadsfördelning har omhändertagits. 

• Samverkansgruppens handlingsplan fokuserar på de arbeten som görs inom ramen för 

Handlingsplan Psykisk Hälsa. Utvecklingsledare vuxna är tillsammans med ett processtöd från 

primärvården ansvarig för samordning av aktiviteter kopplade till handlingsplanen och beslutade 

av vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp. Det har medfört planering och förankring av 

aktivitetsplaner, samt uppföljning och redovisning. Inom samverkansgruppen initierades i slutet 

av året en dialog för att identifiera och åtgärda samverkansproblem. Dialogen påbörjas tidigt 2021. 

• Under året har arbete gjorts för att informera och stödja de lokala samverkansgrupperna 

(Treparter). På grund av pandemin ställdes dock Trepartskonferens 2020 in. 

Målgrupp Äldre 

416



38 

• Nätverken har till stor utsträckning behövt sätta planerat utvecklingsarbete åt sidan för att 

fokusera på pandemin.  

• Regelbundet under hela året har kommunerna tillsammans med både primärvård och sjukhus i 

Skaraborg genomfört dialogmöten för att möta behovet av korttidsplatser och samverka kring 

patienter med covid-19. 

• Deltagit i framtagande av länsgemensamma dokument  

• Besöksförbud på särskilda boende 

• Bemötande av oro bland personal 

• Personalbemanning 

• Planering och genomförande av provtagning covid-19 på patienter/vårdtagare inom kommunal 

vård och omsorg 

• Smittspårning och begränsning av smittspridning 

• Organisering av egentest för medarbetare 

• Tillgång till skyddsmaterial med anledning av pågående pandemin 

• Äldrenätverket genom Skaraborgs Kommunalförbund har identifierat ett gemensamt behov av 

satsningar på handledning för biståndsbedömare inom Socialtjänstlagen (SoL ) och planerar för 

gemensamt genomförande under 2021. 

• Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring äldreomsorgslyftet och projekt kring arbetstid.  

• Ny form för arbetet inom närsjukvårdsteam har påbörjats. Tid har lagts på samordning och 

implementering i hela Skaraborg. Teamet utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser 

under kortare period eller som enstaka insats. Sedan tidigare finns de palliativa teamen som utgår 

från sjukhuset och i samverkan med kommunerna säkerställer den palliativa vården i hemmet. 

• Kommunerna och primärvården arbetar tillsammans i mobila hemsjukvårdsläkarteam kring 

individer med kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med hemsjukvårdsläkarteam är att möta 

framförallt de mest sjuka äldre och multisjuka oavsett ålder i den nära vården. På så sätt kan 

behovet av oplanerade besök och inläggningar på sjukhus begränsas. Tillgången av läkare är 

varierande mellan kommunerna och har därför varit en återkommande prioriterad fråga som 

kommer att fortsätta att följas upp. 

• Under året har även en rutin kring direktinläggning på sjukhus prövats. Rutinen har tagits fram i 

samverkan och är främst för individer med kommunal hälso- och sjukvård. Arbetssättet har inte 

kunnat utvärderats som tänkt pga att pandemin påverkat möjlighet att prova rutinen ordentligt. 

• En genomlysning har genomförts av den medicinska vårdplan som är framtagen i samverkan i 

Skaraborg. Dokumentet innehåller en individuell vårdplan vilken ska ge vägledning för rätt 

bedömning när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar. En ny version är under 

framtagande.  

• Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta kommuner sedan tidigare men användningen är 

fortsatt låg trots information och utbildningsinsatser i slutet av föregående år. 

Samverkansgruppen har även fortsättningsvis BViS som en prioriterad fråga med målet bättre 

följsamhet. 

Fokusområde E-hälsa 

• Med anledning av pandemin har inplanerat arbete gällande digitalt ledarskap samt 

nyttorealisering uteblivit då resurser har varit tvungna att omprioritera.  
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• Efter beslut om resursförflyttning avseende samordning av eHälsa och Digitalisering från 

Skaraborgs Kommunalförbund till Västra Götaland och VästKom har Socialchefsgruppen i 

Skaraborg beslutat omstrukturera eHälsonätverket i Skaraborg.  

• Den regionala digitaliseringsstrategen ska vid behov medverka i Socialchefsgruppens möten 

framledes och socialcheferna omhändertar de regionala och nationella initiativen inom 

eHälsoområdet för spridning till sina respektive kommuner.  

• En digital plattform för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning har upprättats och ägs i nuläget 

av e-hälsokontaktpersonerna på Skövde kommun. 

• Under året har fokus legat på följande större frågor/projekt: 

• Säker Digital Kommunikation (SDK, även kallad ”fax-dödaren”) 

• Kommunernas nytta med Inera 

• Kommunerna på 1177.se 

• Kommunala E-tjänster 

• Regionala öppna data plattform 

• Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM) 

• Dialog med Göteborgs stad kring gemensam upphandling/upphandlingsunderlag för 

verksamhetssystem inom socialtjänsten 

• Dialog med SKR kring gemensam upphandling för verksamhetssystem inom kommunal vård och 

omsorg 

• Välfärdsteknik i samverkan - jämlik och god tillgång till välfärdsteknik för samtliga kommuner och 

regionen 

• Diskussionsunderlag kring interoperabilitet – Hur ser de 49 kommunerna på framtiden kring 

informationsdelning via platform/verksamhetssystem inom vård och omsorg? 

• Skapa förståelse för digitaliseringen inom vård och omsorg – Medverkan på SKR nätverk och 

delregionala verksamhetsnätverk 

• Vinnova ansökan rörande testbäddar tillsammans med Högskolan i Skövde 

Framtid 

Den demografiska utvecklingen har sedan många år nämnts som stora utmaningar inom 

Välfärdssektorn. Pågående pandemi med dess konsekvenser är idag svåra att överblicka men kommer 

påverka den framtida utvecklingen inom välfärdsområdet. Samverkan och samordning är viktiga 

hörnstenar för att klara kommande utmaningar. Detta gäller såväl nationella, regionala som lokala 

plattformar. 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss och förväntas träda i kraft 

i januari 2023. Lagförslaget handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande 

planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla 

insatser utan föregående behovsprövning. Den nya lagen kommer innebära omställning av arbetssätt i 

kommunerna.  

Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är en påtaglig verksamhetsfråga. Gemensamma 

ansträngningar behöver göras för att attrahera, utveckla och behålla personal inom fler områden för 
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såväl grundutbildad som personal med akademisk utbildning. För att klara utmaningarna måste en 

bred samverkan och prioritering ske av alla inblandade aktörer.  

Strukturerna för kunskapsstyrning är komplicerade och föränderliga. För att förstå komplexiteten 

behövs stöd, styrning och förfining av processer. Ett fortsatt arbete kommer ske med gemensamma 

utbildningar som bidrar till gemensam kunskap, och då även tillsammans med andra huvudmän som 

har i uppdrag att verkställa välfärdsuppdraget. I det fall Skaraborgs kommuner beslutar teckna avtal 

gällande nationella yrkesresor kommer en plan för genomförande på regional nivå behöva utformas.  

Utveckling av Nära Vård i samverkan syftar till att invånare ska få en god, nära och samordnad vård 

och omsorg där den enskilde har en stor delaktighet. Stort fokus kommer framledes ligga på 

samverkan med primärvård och specialistvård för att utveckla den nära vården. Till detta följer 

revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal samt översynen av gemensam lednings- och 

samverkansstruktur. 

Utifrån den nationella överenskommelsen för psykisk hälsa skapas förutsättningar för ett långsiktigt 

arbete och ett gemensamt ansvarstagande. Särskilt fokus ligger på ett samsjuklighet/ integrerat 

arbetssätt, suicidprevention, barn och ungas hälsa, Samordnad Individuell Plan (SIP), och 

samverkanskompetens.  

Ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att förbättra välfärden genom ökad kvalitet, 

tillgänglighet, effektivitet och bättre arbetsmiljö. Nationellt pågår satsningar för inom område eHälsa 

och digitalisering. För att bidra till ökad utvecklingstakt ska kommunalförbunden i Västra Götaland 

tillsammans med VästKom stödja kommunerna i arbetet med digitalisering med särskilt fokus på 

samverkan på regional och nationell nivå.  

Fokus ligger även på att inhämta erfarenheter från omvärlden för att få inspel på gemensamma 

driftsformer som bidrar till effektivisering. Till detta hör att löpande informera om aktiviteter som 

pågår inom Skaraborgs kommuner och därmed beakta möjlighet/behov att upprätta samverkan inom 

fler områden för gemensam drift, avtal med mera.  
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Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2020 

 

 

Valberedning: 

Ordinarie    Ersättare  

Marie Ekman, Skövde ordf.     Lena Sjödahl, Falköping 

Per Gunnarsson, Vara vice ordf   Maria Radivoj, Essunga 

Marita Bengtsson, Lidköping   Jan-Olof Bohlin, Skara  

Linn Brandström, Töreboda                                                            Per-Arne Brandberg, Gullspång 

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

 

   
Revisorer: 

 

Elof Jonsson, Vara, ordförande 

Per-Olof Ekholm, Hjo 

Eva Reinhold, Lidköping 

 
Direktion: 

Ledamot    Ersättare  

Katarina Jonsson, Skövde, ordf   Johan Ask, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping    Rasmus Möller, Lidköping  

Catarina Davidsson, Karlsborg    Jonas Davidsson, Karlsborg 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm    Runo Johansson Tidaholm 

Daniel Andersson, Essunga   Niclas Eringsfors, Essunga (ej maj-september 2020 

    Peter Andreasson, Essunga (maj- september 2020) 

Adam Johansson, Falköping    Ingvor Bergman, Falköping  

Kent Larsson, Grästorp   Petter Johansson, Grästorp 

Carina Gullberg, Gullspång   Björn Thodenius, Gullspång 

Susanne Andersson, Götene    Åsa Karlsson, Götene 

Catrin Hulmarker, Hjo   Pierre Rydén, Hjo 

Johan Abrahamsson, Mariestad    Ida Ekeroth Clauson, Mariestad                                                                                                                                        

Ylva Pettersson, Skara   Fredrik Nordström, Skara  

Rolf Eriksson, Tibro   Per-Olof Andersson, Tibro 

Bengt Sjöberg, Töreboda                            Karin Arvidsson, Töreboda 

Gabriela Bosnjakovic, Vara (fram till oktober 2020) Fredrik Nelander, Vara 

Lars Gezelius (från oktober 2020 och framåt) 

   

 

Adjungerade Direktionen, Tillväxtmedel 

Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  
Mats Jägstam, Högskolan i Skövde  

Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg  

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Petra Wirtberg, LRF 

 

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm  

Johan Abrahamsson, Mariestad  

 

VästKom, ombud till stämman  

Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie 

Fredrik Nordström, Skara, ersättare 
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Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma: 

Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie 

Fredrik Nelander, Vara, ersättare 

 

Gryning Vård AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Gryning Vård AB, Styrelse 

Ylva Morén, Vara  

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma: 

Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie 

Rolf Eriksson, Tibro ersättare 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter 

Åsa Karlsson Götene, ordinarie 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare 

Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie          

Adam Johansson, Falköping, ersättare 

 

Brottsförebyggande rådet 

Catrin Hulmarker, Hjo 

Johan Ask, Skövde 

Daniel Andersson, Essunga 

Karin Arvidsson, Töreboda 

 

Gothia Intresseförening 

Fredrik Nordström, Skara  

 

Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer 

Fredrik Nelander, Vara 

 

Laxfond Vänern 

Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie 

Björn Thodenius, Gullspång, ersättare 

 

Politisk Samverkan Skaraborg (PSS) 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 

 

Skaraborgs Föreningsarkiv 

Susanne Andersson, Götene 

Runo Johansson, Tidaholm, ersätter  

 

Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR) 

Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:  

Katarina Jonsson, Ordförande 

Jonas Sundström, vice Ordf. 

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

DKR. 

Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka.
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Förbundsordning för  

Skaraborgs Kommunalförbund  

 

 

Antagen i Skaraborgs Förbundsfullmäktige 2019-05-24 

Ersätter tidigare förbundsordning, från 2017-09-26 

Fastställd av kommunfullmäktige i; 

Essunga kommun, 2019-04-08 

Falköpings kommun, 2019-04-29 

Grästorps kommun, 2019-04-29 

Gullspångs kommun, 2019-04-29 

Götene kommun, 2019-03-25 

Hjo kommun, 2019-03-21 

Karlsborgs kommun, 2019-03-25 

Lidköpings kommun, 2019-03-25 

Mariestads kommun, 2019-03-25 

Skara kommun, 2019-04-29 

Skövde kommun, 2010-03-25 

Tibro kommun, 2019-03-25 

Tidaholms kommun, 2019-03-25 

Töreboda kommun, 2019-03-25 

Vara kommun, 2019-03-25 
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Förbundsordning 

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser;  

§ 1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte 

i Skövde. 

Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen (Sjuhärads Kommunalförbund), 

Fyrbodals Kommunalförbund och Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska 

Kommunförbundens Samorganisation (VästKom).  

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Tidaholm, Töreboda och Vara.  

§ 3 Ändamål 

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att 

främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att 

stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och 

samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala 

självstyret.  

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor.  

• Verksamhetsstöd och intressebevakning.  

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.  
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§ 4 Varaktighet 

Förbundet är bildat tills vidare.  

§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som är tillika 

förbundsstyrelse.  

Förbundsdirektion (Direktion)  

Direktionen skall bestå av femton ledamöter och femton ersättare. Ordinarie ledamöter 

skall vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara 

varje medlemskommuns oppositionsföreträdare, så att kommunledningarna 

representerar respektive kommun.  

Mandattiden för direktionen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 januari 

året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Om ledamot eller ersättare i direktionen avsäger sig uppdrag under löpande 

mandatperiod äger direktionen, efter förslag från den medlemskommun som 

ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval).  

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod 

därutöver besluta att adjungera ledamot i medlemskommunens kommunstyrelse, som 

företräder parti som inte är representerat i direktionen. En adjungerad företrädare har 

yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.  

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av 

beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och 

andra arbetsformer, och kan inrätta egna organ med representanter utsedda av 

medlemskommunerna.  

Direktionen skall inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de 

bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

Presidium  

Direktionens ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande utgör presidiet som leder direktionens arbete och representerar förbundet 

utåt i de fall direktionen ej beslutat annat.  
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§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, 

medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.  

Direktionen skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.  

Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i.  

§ 7 Revision 

Förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för 

medlemskommunerna. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna 

och ersättarna i förbundsfullmäktige. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt 

upphör under mandatperioden förrättas fyllnadsval så snart som möjligt. 

Revisionsberättelse och delårsrapport  

Revisorerna ska senast före mars månads utgång avge revisionsberättelse över 

verkställd granskning till var och en av medlemskommunerna. Revisorernas berättelse 

ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. 

Kritik får upptas även till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.  

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd 

granskning.  

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av;  

• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsstyrelsen, 

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, 

samt, 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  

§ 9 Närvaro och yttranderätt 

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

Ordförande utser dock föredragande på möten.  
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§ 10 Förbundskansli 

Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under direktionen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en 

förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

Förbundsdirektören ska årligen besöka medlemskommunerna för att delta under 

kommunstyrelsens sammanträde, i syfte att ha dialog om förbundets verksamhet. 

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 

tillkännagivanden skall anslås på förbundets elektroniska anslagstavla på webbplatsen 

www.skaraborg.se.  

§ 12 Finansiering av verksamheten 

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas 

mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive 

medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före 

verksamhetsåret.  

§ 13 Andel i förbundets tillgångar och skulder 

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till 

invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. 

Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet 

skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av 

förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

§ 14 Budget 

Direktionen skall årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat 

erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser för avgiftsnivån. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret, samt 

förslag till förbundsavgift, och även ge en utblick mot den kommande treårsperioden. 

Direktionens beslut om budget skall delges medlemskommunerna senast under 

september månad året före verksamhetsåret.  
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§ 15 Årsredovisning och budgetuppföljning 

Direktionen skall senast den sista februari ha upprättat förslag till årsredovisning för 

det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive 

medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Direktionen skall fastställa en arbetsordning som reglerar rapportering till 

medlemskommunerna, löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande 

av internkontroll.  

§ 16 Lån, borgen mm 

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan 

medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  

§ 17 Kommunernas rätt att ta ställning  

Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

§ 18 Ersättning för förtroendeuppdrag 

Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra 

ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock skall förbundet svara för 

ersättningar till ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande i direktionen, samt till revisorerna. Direktionen beslutar om ersättning till 

förtroendevalda på förslag av valberedningen.  

§ 19 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen 

som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för 

beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan 

genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemskommunerna.  

§ 20 Utträde ur förbundet 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och 

uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid 

utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den 

utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar 

och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Vid 
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utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 

förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet 

upplösas. När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för 

förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande 

medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.  

§ 21 Likvidation av förbundet 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 20 § första stycket är till ända, så skall förbundet 

omedelbart träda i likvidation. Förbundet skall också träda i likvidation om mer än 

hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige 

fattat beslut härom.  

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelningsgrunden 

gälla.  

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. 

Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.  

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig 

förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör 

likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt 

eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för 

hela likvidationen.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

medlemskommuner är förbundet upplöst.  

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det 

slutredovisningen delgavs medlemmen.  

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.  
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När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av 

medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.  

§ 22 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.  

§ 23 Ändringar av förbundsordningen 

Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av fullmäktige i varje 

medlemskommun.  
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Instruktion för förbundsdirektören i 
Skaraborgs Kommunalförbund  

 

§ 1. Förbundsdirektören utses av direktionen och har det övergripande ansvaret för ledning av 

förbundets verksamhet och dess löpande förvaltning, samt har den ledande ställningen bland de 

anställda.  

§ 2. I förbundsdirektörens övergripande uppdrag ingår att;  

• klargöra principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll samt 

hantera och samordna förbundets strategiska frågor 

• fastställa en ledningsorganisation och verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och 

ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

• leda, samordna och utveckla förbundets verksamheter så att de bedrivs effektivt och i 

enlighet med politiskt uppsatta mål och politiska beslut, samt att ta egna initiativ för att 

uppnå dessa mål och beslut 

• bygga upp och stärka de relationer som har betydelse för Skaraborgs utveckling 

 § 3. Förbundsdirektören tillser att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunallagen, 

förbundsordningen, verksamhetsinriktning och budget, riktlinjer och anvisningar som 

direktionen meddelar, samt i övrigt enligt för förbundets verksamhet gällande bestämmelser.  

§ 4. Förbundsdirektören ska sörja för att förbundets bokföring fullgörs i enlighet med lag och att 

medelsförvaltningen sköts på ̊ ett betryggande sätt.  

§ 5. Förbundsdirektören ska hålla direktionen fortlöpande informerad om verksamheten, dess 

utveckling och resultat, samt om händelser av väsentlig betydelse för förbundet. 

Förbundsdirektören ska arbeta fram förslag till direktionen på verksamhetsinriktning och 

budget, delårs- och årsbokslut samt förslag till beslut i de övriga frågor som ankommer på ̊ 

direktionen.  

§ 6. Förbundsdirektören ska ha de befogenheter som följer av delegationsordning fastställd av 

direktionen, om sådan finns. I viktiga frågor samråder förbundsdirektören med styrelsens 

ordförande. 

§ 7. Förbundsdirektörens reseräkningar, utlägg och representation attesteras av ordföranden 

eller av en av vice ordförandena.  

Instruktionen gäller från 2020-05-08 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundets årsredovisning 2020. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen 

beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 

budget 2020.  

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning.  

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

årsredovisningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

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

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges (som ersatts med direktion under året) beslut avseende god ekonomisk 

hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. Vi har inte erhållit skriftlig uttalande från ledningen 

(ISA 540) för år 2020 varvid revisionen begränsas med hänvisning till detta. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelse anges att förvaltningsberättelsen 

ska innehålla följande huvudrubriker:  

• Översikt av verksamhetens utveckling  

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

• Händelser av väsentlig betydelse 

• Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet 

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

• Balanskravsresultat 

• Väsentliga personalförhållanden 

• Förväntade utveckling 

Förvaltningsberättelsen innehåller alla av ovanstående uppgifter. Struktur och 

jämförbarhet är utgångspunkter i den nya lagstiftningen i syfte att underlätta för en 

extern bedömare att få en rättvisande bild över verksamhet och ekonomiskt resultat och 

ställning. 

I förvaltningsberättelsen anges att balanskrav uppnås. Det finns inget tidigare 

underskott att täcka. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning och uppfyller kraven. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eftersom det inte skett 

några investeringar 2020. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

God ekonomisk hushållning 

Uppföljning och beskrivning av genomförd och planerad verksamhet sker i 

förvaltningsberättelsen och det finns ett eget avsnitt som berör god ekonomisk 

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

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

att genom sin verksamhet åstadkomma resultat och effekt hos medlemskommunerna.  
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Bedömning 

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

tillräcklig styrning och uppföljning. 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. 

Skatteskuld avseende pensionsskulder redovisas netto, dvs som differensen mellan 

inbetald skatt för premier till pensionsstiftelsen och beräknad skatteskuld avseende 

avsättning och ansvarsförbindelse. Pensionsåtaganden avseende förtroendevalda är 

inte medräknade i avsättningarna. 

Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen.  

Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse med ett bokfört värde om 9,3 mnkr. 

Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till ca 23,1 mnkr. Andelen i stiftelsen är 

bokförd som en finansiell anläggningstillgång. Avsättningen för pensioner uppgår till ca 

7 mnkr. Utöver detta finns även en ansvarsförbindelse om ca 9 mnkr.  

Förbundet bör klargöra eventuell resultatpåverkan då pensionsstiftelsens medel 

ianspråktas/förbrukas. Utredning avseende framtida redovisning pågår vilket kan 

komma att påverka förbundets ekonomiska ställning väsentligt. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

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

Uppfyllt 

 

 

 

 
 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 
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2021-03-29 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson 
Uppdragsledare 

 Mattias Bygghammar 
Auktoriserad revisor 

 

 

 
 

 

 

 

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

 ÖHRLINGSPRICEWATERHOUSECOOPERS AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Fredrik Carlsson

fredrik.carlsson@pwc.com

2021-03-29 13:29:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS BYGGHAMMAR

Mattias Bygghammar

mattias.bygghammar@pwc.com

2021-03-29 13:42:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 

 

 

   

 

2021-03-17 

 

      

  Till 

  Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 

  (org nr. 222000-2188) 

   

  Respektive fullmäktige enligt förteckning nedan 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Skaraborg 

under år 2020. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 

också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 

återredovisning till medlemskommunerna. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de lagar 

och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 

som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

• Vi bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 

i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

• Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

de mål och uppdrag som gäller för förbundet. 

 

  2021-03-18 12:47:32 UTCSignerat 1709444 1 / 3Oneflow ID Sida

443



Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 

 

 

Vi tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2020 godkänns. 

Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2020. 

 

Skövde den 17 mars 2021 

 

Valda revisorer  

 

 

______________ ______________ __________________ 

Elof Jonsson   Pelle Ekholm  Ewa Reinhold 

 

Bilaga: 

Till revisionsberättelsen hör bilaga; 

PM PwC; ”Granskning av årsredovisning 2020 Skaraborgs kommunalförbund” 

 

Kopia till respektive fullmäktige i: 

Essunga kommun 

Falköpings kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Götene kommun 

Hjo kommun 

Karlsborgs kommun 

Lidköpings kommun 

Mariestads kommun 

Skara kommun 

Skövde kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun  

Töreboda kommun 

Vara kommun 
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Deltagare

 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ELOF JONSSON

Elof Johnsson

elof.jonsson@vara.se

2021-03-18 12:47:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA REINHOLD

Eva Reinhold

eva.reinhold@lidkoping.se

2021-03-17 17:53:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOF EKHOLM

Pelle Ekholm

pelle.ekholm@outlook.com

2021-03-17 17:43:56 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/152 

§ 44 Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 332 072 kr (-100 092 år 2019) kr. 
Resultatet skiljer sig med 876 072 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror 
främst på att personalkostnaderna för förbundschef har varit lägre samt att 
kompetensutvecklings- och andra samverkansinsatser som har minskat i 
omfattning på grund av pandemin. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet 

Östra Skaraborg 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08. 
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-08 
 
Ärendenummer 
2021/152 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 332 072 kr (-100 092 år 2019) kr. 
Resultatet skiljer sig med 876 072 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror 
främst på att personalkostnaderna för förbundschef har varit lägre samt att 
kompetensutvecklings- och andra samverkansinsatser som har minskat i 
omfattning på grund av pandemin. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Sändlista 
Samordningsförbundet
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Individinriktade insatser 

Aurum Locus 
	
Projektets	namn	
Aurum	Locus	
	
Projektägare	
Karlsborgs	kommun	
	
Projektperiod	
2020-05-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Karlsborg	är	en	fantastisk	plats	med	enorma	kultur-	och	naturtillgångar	men	samtidigt,	likt	
många	mindre	orter,	ett	samhälle	med	stora	utmaningar.	Arbetsmarknaden	är	starkt	präglad	
av	försvarets	närvaro	och	det	geografiska	läget,	i	kombination	med	arbetsförmedlingens	
metamorfos,	gör	det	praktiskt	utmanande	att	bygga	insatser	som	kan	möta	arbetsmarknadens	
krav.	Kostnader	för	försörjningsstöd	ökar	och	de	människor	som	av	olika	anledningar	
befinner	sig	långt	ner	på	samhällsstegen	behöver	ihållande	och	samordnade	insatser	för	sin	
förflyttning.	
	
Syfte	
Projektet	vill	öka	deltagarnas	motivation,	hälsa,	mobilitet,	kontaktnät	och	
kommunikationsförmåga.	
	
Mål	
Projektet	vill	lyfta	fram	och	marknadsföra	människor	och	deras	idéer.	Skapa	nya	sätt	att	få	
individens	behov	och	företagens	krav	att	mötas.		
	
Metod	
Med	utgångspunkt	i	lösningsfokus	vill	projektet	hitta	individens	drivkraft	och	inspiration,	och	
genom	en	form	av	entreprenöriell	rehabilitering	som	bygger	på	individens	idéer	och	
kreativitet	ska	individen	göra	stegförflyttningar	mot	egen	försörjning.	
	
Resultat	
Vi	har	haft	4	formellt	inskrivna	men	projektet	har	på	många	sätt	omfattat	merparten	av	
människorna	i	vår	verksamhet.	Trots	att	vi	kom	igång	sent	och	att	situationen	med	covid-19	
har	haft	stor	påverkan	på	genomförandet	har	en	av	de	formellt	inskrivna	har	en	fått	en	
anställning,	en	kommer	att	starta	en	anställning	1	februari,	en	har	börjat	studera	och	en	har	
haft	en	planering	mot	att	start	ett	eget	företag.		
	
Förutom	ovanstående	har	projektet:	

• Utvecklat	deltagares	och	anställdas	kreativitet.	
• Utvecklat	olika	sätt	att	arbeta	digitalt.	
• Gett	en	fördjupad	förståelse	för	deltagarnas	upplevelse,	förutsättningar	och	perspektiv.	

	
Analys	
Styrkor:	

• Vi	kan	vara	flexibla	och	har	möjligheter	att	testa	–	det	mesta	
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• Det	utvecklar	inte	bara	deltagare	utan	även	personal	och	verksamhet	
• Integrerat	i	verksamhet	och	tänket	kring	nycklarna	

	
Svagheter:	

• Än	så	länge	få	deltagare	
• Otydligt	
• Påverkan	av	restriktionerna	kring	covid-19	

	
Svårare	än	förväntat:	

• Anpassa	projektets	genomförande	till	covid-19	
• Språkbarriärer	
• Förändra	invanda	tankemönster	

	
Bättre	än	förväntat:	

• Öppnat	ögonen	för	nya	digitala	möjligheter	
• Genomförda	aktiviteter	
• Användande	av	tolk	

	

Hälsoskolor, Falköping och Tidaholm 
	
Projektets	namn	
Hälsoskolor,	Falköping	och	Tidaholm	
	
Projektägare	
Bräcke	Diakoni	
	
Projektperiod	
2020-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Det	finns	en	utbredd	ohälsa	bland	nyanlända	och	asylsökande.	Kartläggning	av	nyanländas	
hälsa	visar	att	18	%	inskrivna	på	arbetsförmedlingens	etableringsenhet	hade	hälsoproblem	
som	gjorde	att	de	inte	kunde	söka	arbete.	47	%	upplevde	i	samma	studie	psykisk	ohälsa.	Det	
vi	ser	är	att	på	grund	av	denna	ohälsa	ställs	nyanlända	utanför	arbetsmarknad	och	
sysselsättning.	Risk	finns	för	stora	ohälsotal	i	framtiden	och	det	kommer	att	krävas	aktiva	
insatser	från	samhället	för	att	förhindra	en	ogynnsam	utveckling.	Därför	ansökte	och	skapade	
Bräcke	Diakoni	en	åtta	veckor	lång	Hälsoskola	som	riktade	sig	till	nyanlända	under	deras	
etableringsperiod.	Hälsoskolorna	kom	att	bli	ett	komplement	och	fördjupning	till	redan	
befintlig	samhällsorientering	för	nyanlända	under	etablering.	
	
Syfte	
Syftet	är	att	förbättra	hälsan,	höja	den	fysiska	förmågan	och	visa	vägar	att	behålla	god	hälsa.	
	
Mål	
Målet	är	en	bättre	kunskap	hos	utomeuropeiskt	födda	om	olika	hälso-	och	sjukdomstillstånd	
och	förhoppningsvis	minskat	vårdbehovet	hos	denna	grupp	vilket	på	sikt	kommer	att	påverka	
både	patient	och	vårdgivare	positivt.	
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Metod	
Hälsoskolan	består	av	åtta	tillfällen	och	leds	av	en	gruppledare	men	olika	professioner	tas	in	
för	olika	tema.	Varje	kurstillfälle	har	sitt	eget	tema.	Teori	blandas	med	praktiska	inslag	och	
diskussioner.	Kursen	ges	på	svenska	men	tolkas	till	deltagarnas	modersmål.	
	
Resultat	
Fem	hälsoskolor	där	alla	åtta	tematräffar	varit	fysiska	på	plats,	2	Falköping,	2	Hjo,	1	Tidaholm.	
Vi	startade	ytterligare	en	hälsoskola	i	Tidaholm	v	44	men	p.g.a.	pandemin	är	denna	inställd.	Vi	
avser	att	fortsätta	den	inställda	hälsoskolan	i	Tidaholm	2021.	
	
Hälsoskolorna	har	genomförts	enligt	hälsoskolans	manual.	Deltagarna	har	erhållit	kunskap	
om	egenvård,	hur	man	behåller	en	god	hälsa	och	vanliga	livsstilssjukdomar.	Detta	medför	att	
det	finns	avsevärt	bättre	förutsättningar	för	att	bibehålla	en	god	hälsa,	därmed	ge	bättre	
förutsättningar	för	arbete	men	även	medför	en	minskad	vårdkonsumtion	som	ofta	är	högre	
hos	denna	grupp.	Hälsoskolan	avslutas	med	fysisk	aktivitet	vid	sju	tillfällen	som	bidrar	till	en	
bättre	hälsa	och	utvärdering	har	visat	att	man	ofta	fortsätter	med	fysisk	aktivitet	efter	
avslutad	hälsoskola.	Deltagarna	i	hälsoskolan	har	varit	blandade	grupper,	män	och	kvinnor	i	
samma	grupp.	
	
Analys	
Utvärdering	av	deltagarna	i	Hälsoskolan	har	visat	mycket	positiva	resultat.	Flertalet	uppger	
att	de	fått	mycket	bra	information	om	olika	hälsotillstånd,	vägar	till	att	behålla	en	god	hälsa	
och	det	egna	ansvaret	för	sin	hälsa.	Ansvariga	för	AME	Tidaholm,	Falköping	och	Hjo	har	också	
varit	mycket	positiva	till	Hälsoskolan	och	de	kunskaper	som	deltagarna	erhållit	efter	
genomförd	utbildning.	
	
Utbildningsnivån	hos	gruppen	har	delvis	påverkat	förmågan	att	ta	till	sig	information.	
	
Coronapandemin	har	naturligtvis	påverkat	både	deltagare	och	Bräcke	Diakoni	då	Hälsoskolan	
ställts	in	eller	genomförts	digitalt.	Vi	upplever	att	det	är	en	fördel	att	vara	fysiskt	på	plats.	
	

Hantverksstegen 
	
Projektets	namn	
Hantverksstegen	
	
Projektägare	
Karlsborgs	kommun	
	
Projektperiod	
2020-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Vid	en	längre	sjukskrivning	eller	frånvaro	från	arbetslivet	visade	det	sig	att	steget	till	att	delta	
i	en	arbetslivsinriktad	remittering	var	stort	och	ofta	blev	alltför	påfrestande.	
Idén	med	att	erbjuda	en	form	av	återhämtning	eller	lugnare	start	mot	en	arbetslivsinriktad	
rehabilitering	föddes,	och	när	Folkuniverisitet	visades	kunna	agera	aktör	startade	en	
prerehabilitering	med	inriktning	på	möbel	och	textilhantverk.	Idag	remitterar	
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omkringliggande	kommuner	till	en	20	veckors	prerehabilitering	men	namn	Hantverkstegen	
där	man	har	möjlighet	att	ta	emot	sju	deltagare	i	en	form	av	kontinuerligt	intag.	
	
Syfte	
Syftet	är	att	stötta	deltagarna	att	komma	närmare	ett	eget	arbete	eller	studier.		
	
Mål	

• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	
för	dem.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	
hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.		

	
Metod	
Hantverksstegen	erbjuder	olika	hantverksaktiviteter	på	Tibro	Hantverksakademi.	Kursen	
erbjuder	motiverande	och	inspirerande	aktiviteter	i	en	kreativ	miljö	utifrån	deltagarens	
intresse,	möjligheter	och	hinder.	Att	få	vara	del	i	ett	sammanhang	och	utvecklas	som	
människa.	
	
Resultat	
Karlsborgs	kommun	har	inte	varit	direkt	involverad	i	Hantverksstegens	verksamhet	utan	
skött	SUS-rapportering	och	suttit	i	styrgruppen.	Det	vi	fångar	upp	från	vårt	perspektiv	är	att	
insatsen	är	väldigt	uppskattad	av	både	deltagare	och	anvisande	handläggare.	Tibro	
hantverkscentrum,	där	hantverksstegen	finns	insprängt,	finns	en	miljö	och	socialt	
sammanhang	som	finns	på	få	andra	platser.	Att	få	pröva	på	olika	hantverkstekniker	i	sitt	eget	
tempo	och	utifrån	sina	förutsättningar	och	få	göra	det	tillsammans	och	i	relation	med	både	
lärare	och	elever	vid	de	olika	utbildningarna	i	huset	skapar	nästan	något	få	andra	
sammanhang	kan	göra.	Många	av	deltagarna	är	sköra	och	är	tilltufsade	av	livets	utmaningar.	
Här	får	de	en	bra	början.	En	möjlighet	att	jobba	med	sina	händer,	hitta	något	dom	är	bra	på	
eller	inte	trodde	dom	skulle	klara	av	och	sedan	använda	den	erfarenheten	för	att	hitta	nästa	
steg.	Under	2020	har	12	personer	deltagit	i	projektet.	
	
Analys	
Som	nämndes	ovan	så	är	det	ett	väldigt	speciellt	sammanhang	med	elever	i	alla	åldrar,	från	
världen	alla	hörn	och	med	massor	av	historier	och	drivkrafter.	Lägg	därtill	att	de	jobbar	med	
en	hel	palett	av	traditionella	hantverk.	En	nackdel	för	vissa	är	ju	begränsningen	i	tid,	d.v.s.	hur	
länge	man	kan	var	i	projektet.	Något	som	lyfts	flera	gånger	är	att	det	är	inte	bara	den	
yrkesmässiga	handledningen	och	stödet	som	behövs	utan	deltagarna	har	inte	sällan	
utmaningar	som	dom	brottas	med	i	relation	till	hälsa,	myndigheter,	vårdkontakter	och	livet	i	
övrigt.	Skolan	har	under	året	fått	en	ny	rektor	och	projektet	en	ny	handledare.	Från	årsskiftet	
så	tar	Tibro	över	Karlsborgs	roll	som	projektägare.	Det	finns	många	framgångssagor	där	
elever	har	överraskat	inte	bara	sig	själva	utan	även	handläggare	och	handledare.	De	tar	sig	
inte	hela	vägen	till	målet	på	den	korta	tid	de	gör	i	projektet	men	det	stärker	dom,	i	princip	
alltid,	på	något	sätt.	
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Promise Hjo 
	
Projektets	namn	
Promise	Hjo	
	
Projektägare	
Hjo	kommun	
	
Projektperiod	
2018-12-31–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Det	finns	en	målgrupp	som	står	så	långt	ifrån	arbetsmarknaden	att	de	inte	klarar	av	de	krav	
som	ställs	på	deltagarna	inom	befintlig	Arbetsmarknadsenhet.	Individerna	behöver	ett	mer	
individuellt	anpassat	stöd	med	kravställande	i	förhållande	till	förmåga.	De	har	en	komplex	
livsproblematik.	
	
Syfte	
Promise	Hjo	är	ett	prerehabiliteringsprojekt	och	utgör	första	steget	på	vägen	till	
självförsörjning	genom	arbete	på	den	reguljära	arbetsmarknaden	eller	studier.	Idag	finns	
ingen	verksamhet	i	Hjo	som	kan	erbjudas	målgruppen	vilket	innebär	att	individerna	
passiviseras	och	kvarhålls	i	ett	bidragsberoende.	
	
Mål	
Målen	med	projektet	är	att	stärka	individen	att	uppnå	en	bättre	psykisk	och	fysisk	hälsa,	att	
stärka	möjligheterna	till	en	varaktig	försörjning	samt	att	erbjuda	en	meningsfull	
sysselsättning	i	ett	socialt	sammanhang	för	att	på	så	sätt	komma	närmare	arbetsmarknaden.	
	
Metod	
Aktiviteter	i	projektet:	

• Individuella	planer	för	samtliga	deltagare		
• Coachande	samtal	individuellt	och	i	grupp	
• Skapande	verkstad	utifrån	intresseområden	
• Olika	aktiviteter	kring	hälsa	och	friskvård	

	
De	arbetsmetoder	som	används	är:	MI,	lågaffektivt	bemötande	och	7TJUGO-metoden.	Löpande	
intag	till	verksamheten	kommer	att	tillämpas.	
	
Resultat	
Under	detta	år	har	vi	haft	sex	personer	som	avslutat	sin	placering	på	Promise	Hjo	varav	två	
har	gått	direkt	till	studier,	tre	har	uppnått	tio	timmars	aktivitet	och	har	gått	vidare	till	annan	
aktör	samt	en	person	har	gått	åter	till	remittent.	Under	det	sista	kvartalet	har	medeltalet	på	
antalet	deltagare	per	vecka	varit	15.		
	
Trots	rådande	pandemi	har	närvaron	för	flertalet	varit	god,	det	har	märkts	att	verksamheten	
varit	viktig	för	många.	För	vissa	som	har	avslutats	har	processen	varit	smärtsam	då	de	funnit	
en	trygghet	och	samhörighet	som	har	varit	svår	att	bryta.			
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Analys	
En	styrka	har	varit	att	vi	kan	erbjuda	olika	aktiviteter	och	att	deltagarna	kan	välja	lämplig	
aktivitet.	En	fördel	har	varit	att	dessa	aktiviteter	har	varit	schemalagda	så	att	deltagarna	kan	
planera	sin	vecka	och	att	det	har	varit	tydligt	för	både	deltagare	och	personal	vad	veckan	ska	
handla	om.	
	
En	annan	styrka	är	att	verksamheten	har	en	bredd	på	aktiviteter,	allt	från	fysisk	och	psykisk	
friskvård	till	gruppdiskussioner.	Detta	kommer	från	att	personalen	har	olika	bakgrund	och	
intresseområden	samt	är	öppna	för	att	prova	nya	metoder	och	arbetar	utifrån	en	holistisk	syn	
på	hälsa	och	det	salutogena.		
	
En	annan	svårighet	har	varit	att	det	har	blivit	en	lång	process	för	deltagare	att	nå	en	
stegförflyttning	och	när	personen	väl	känner	sig	redo	för	nästa	steg	har	det	tagit	alldeles	för	
lång	tid	innan	andra	myndigheter	hittat	en	lämplig	arbetsträningsplats.	Ibland	har	ansvaret	
hamnat	på	individen	att	hitta	en	plats.	Personer	har	därmed	stannat	i	verksamheten	när	de	
egentligen	är	redo	för	nästa	steg.	
	
Individers	olika	förutsättningar	och	problem	gör	att	det	är	svårt	att	få	ihop	gruppen	ibland,	till	
exempel	vad	det	gäller	samhörighet,	tempo,	svårighetsgrad	på	aktiviteter.	
	

Rätt hjälp 
	
Projektets	namn	
Rätt	hjälp	
	
Projektägare	
Falköpings	kommun	
	
Projektperiod	
2019-09-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Utgångspunkten	för	detta	projekt	har	varit	att	man	uppmärksammat	att	personer	som	saknar	
SGI	riskerar	att	hamna	mellan	stolarna	och	inte	få	den	hjälp	de	har	rätt	till.	Denna	grupp	
uppbär	ofta	långvarigt	ekonomiskt	bistånd	från	kommunen	då	de	inte	arbetat	i	tillräcklig	
omfattning	för	att	få	ersättning	från	social-	eller	arbetslöshetsförsäkring.	
	
Genom	att	kommunen	har	tillgång	till	en	sjuksköterska	i	egen	regi	som	är	kunnig	inom	
medicinskt	fackspråk	kommer	de	individer	som	har	behov	av	utökade	insatser	utifrån	sitt	
rehabiliteringsbehov	kunna	identifieras	och	få	rätt	hjälp,	snabbare!	I	samverkan	med	
Primärvården	och	Försäkringskassan	kommer	det	att	underlätta	att	ha	en	kontaktperson	som	
”pratar	samma	språk”,	då	det	minskar	risken	för	missförstånd	och	för	att	den	enskilde	
upplever	att	hen	blir	bollad	fram	och	tillbaka	mellan	olika	aktörer.		

	
Samtidigt	som	projektet	förväntas	leda	till	ökad	kunskap	inom	rehabiliteringsområdet	även	
hos	socialsekreterare	då	socialsekreterarna	alltjämt	är	de	som	äger	sina	ärenden	och	
därigenom	deltar	i	de	processer	som	skapas	inom	ramen	för	projektet.	
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Syfte	
Att	bryta	ett	biståndsberoende	genom	att	individer	får	rätt	hjälp	att	komma	vidare	till	arbete,	
studier	eller	annan	lösning.			
	
Mål	

• Att	personer	som	uppbär	ekonomiskt	bistånd	och	på	grund	av	ohälsa	inte	kan	stå	till	
arbetsmarknadens	förfogande	samt	saknar	SGI	ska	få	ett	lika	bra	stöd	i	sin	
rehabilitering	som	den	som	är	sjukskriven	och	uppbär	sjukpenning.	

• Att	utveckla	arbetssätt	med	en	effektiv	samverkan	mellan	berörda	aktörer	inom	
rehabiliteringsområdet.	

• Ett	mer	aktivt	arbete	från	socialtjänstens	sida	med	berörd	målgrupp.	För	alla	deltagare	
i	projektet	ska	det	finnas	en	skriftlig	plan	över	hur	kontakten	mellan	den	enskilde	och	
socialsekreterare	ska	se	ut.			

• SIP-möten	med	berörda	aktörer	i	alla	ärenden	som	är	aktuella	inom	ramen	för	
projektet.		

• Om	återgång	till	arbetsmarknaden	inte	visar	sig	möjlig	ska	individen	vid	behov	få	stöd	
att	få	sin	rätt	till	sjuk-eller	aktivitetsersättning	prövad	med	tillräckliga	underlag.	Alla	
deltagare	i	projektet	ska	inför	en	eventuell	ansökan	om	sjuk-	eller	aktivitetsersättning	
erbjudas	arbetsförmågebedömning	via	Arbetsmarknadscenter.		

	
Mål	som	mäts	med	verktyget	Indikatorer:	

• Minst	70	%	av	deltagarna	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	
avslutad	insats.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	
för	dem.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	
hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.	

	
Metod	
Kartläggningsmöten		
När	en	individ	i	samband	med	ansökan	om	försörjningsstöd	uppger	ohälsa	som	hinder,	eller	
individer	där	socialsekreterare	identifierar	ohälsa	som	hinder,	initierar	socialsekreterare	ett	
gemensamt	kartläggningsmöte	med	individen.	Inför	detta	möte	tar	sjuksköterskan,	efter	
samtycke	från	den	enskilde,	del	av	klientens	tidigare	journaler	hos	både	socialtjänsten	och	
sjukvården.	
	
Individuell	planering		
Utifrån	vad	som	framkommer	på	kartläggningsmötet	går	man	vidare	till	olika	aktiviteter	
beroende	på	den	enskildes	behov.	Det	kan	exempelvis	handla	om	SIP-möte,	besök	på	
vårdcentralen	där	sjuksköterskan	är	med,	möte	med	Försäkringskassan,	fördjupad	
kartläggning	via	AME	etc.	
	
Resultat	
Totalt	har	33	deltagare	varit	inskrivna	i	projektet.	Kartläggning	har	skett	med	samtliga.	
Stegförflyttningarna	har	varit	av	skiftande	karaktär.	För	många	har	första	steget	varit	att	
etablera	en	fast	vårdkontakt.	Andra	exempel	är	arbetsförmågebedömningar,	aktivitet	genom	
aktivitetscenter,	stabiliserad	boendesituation	och	stöd	till	drogfrihet.	Tre	deltagare	har	under	
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projekttiden	gått	vidare	till	annan	ersättning	än	ekonomiskt	bistånd.	Ytterligare	tre	deltagare	
har	ansökt	om	sjukersättning,	men	ännu	inte	fått	beslut	vid	projekttidens	slut.		
	
Svarsfrekvensen	på	enkät	utifrån	indikatorerna	var	mellan	25	–	39	%	beroende	på	fråga.	69%	
upplever	att	de	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	avslutad	insats.	På	
frågan	om	det	stöd	de	fått	varit	till	stor	nytta	för	dem	är	det	lägsta	rapporterade	resultatet	
”ibland”,	vilket	innebär	att	samtliga	upplever	att	stödet	stundvis	varit	till	stor	nytta	för	dem.	
60	%	uppger	att	de	upplevt	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	efter	projektslut.		
	
Då	anställd	sjuksköterska	i	projektet	avslutade	sin	anställning	i	juni	2020	skiftade	fokus	i	
projektet	och	sista	delen	av	projekttiden	har	fokus	legat	på	strukturinriktad	samverkan	samt	
att	utveckla	arbetssätt	och	processer	för	användning	i	ordinarie	verksamhet.		
 
Analys	
Styrkorna	i	projektet	har	varit	att	stegförflyttningar	omkring	individer	har	påskyndats	i	
jämförelse	med	ordinarie	arbetssätt.	Att	ha	en	person	med	medicinsk	kompetens	på	plats	i	
organisationen	har	både	underlättat	i	kommunikationen	med	vården	och	möjliggjort	
realistiska	förväntningar	i	samverkan.	Glädjande	är	att	projektet	har	öppnat	dörrar	för	
samverkan	med	även	andra	aktörer	än	deltagande	parter.	Svårare	än	förväntat	har	varit	
sekretess	och	samtycken.	Två	faktorer	som	påverkat	projektets	utveckling	negativt	har	varit	
pandemin	och	att	sjuksköterskan	valde	att	sluta	i	förtid.	
	

Implementering av Ung Arena 
	
Projektets	namn	
Implementering	av	Ung	Arena	
	
Projektägare	
Mariestads	kommun	
	
Projektperiod	
2019-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Ung	Arena	som	var	ett	framgångsrikt	och	lyckat	ESF-projekt	avslutades	under	första	kvartalet	
2019.	Under	slutfasen	av	projektet	påbörjades	olika	diskussioner,	bla	av	styrgrupp,	om	hur	
man	skulle	tillvarata	och	förvalta	kunskaper	och	arbetssätt	för	framtiden.	Då	togs	initiativ	av	
Mariestads	kommun	att	på	något	sätt	fortsätta	stödja	verksamheterna	och	implantering	av	
arbetssätten	och	arbetsmetoden.	Mariestads	kommun	ansökte	om	finansiering	från	VGR,	
Kommunalförbundet	och	Samordningsförbundet	Östra	och	Norra	Skaraborg	för	att	under	
2019–2020	bidra	till	att	vidmakthålla	framarbetat	arbetssätt,	samordna	aktiviteter	samt	
tydligt	fokus	att	även	utvidga	erfarenhetsutbyte	genom	nätverk	med	Västra	Skaraborg	som	
under	våren	2019	också	avslutade	sitt	stora	ESF-projekt	Level	Up.	
	
Syfte	
Det	finns	ett	fortsatt	stort	behov	av	riktade	och	samordnade	insatser	mot	målgruppen	unga,	
det	finns	också	en	påbörjad	inriktning	att	överföra	goda	arbetsmetoder	mellan	projekten	Ung	
Arena	och	Level	Up	då	målgrupperna	har	skilt	sig	åt	mellan	de	olika	projekteten.	
Målgruppernas	sammansättning	har	också	utvecklat	till	viss	del	olika	arbetssätt	i	de	olika	
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projekten.	Att	under	2	år	arbeta	vidare	med	att	utveckla	arbetsmetoderna	mellan	projekten	
samt	samverka	med	övriga	större	projekt	skall	ge	ännu	större	positiva	effekter	i	syfte	att	fler	
unga	skall	studera	eller	arbeta.	
	
Mål	

• Utveckla	introduktionsutbildningar	så	de	passar	målgrupper	som	står	”längre	ifrån”	–	
utifrån	erfarenheter	i	Level	Up	och	Ung	Arena	

• Ha	ett	flöde	på	150	nya	deltagare	per	år	under	2019-2020	(uppnåddes	2019)	
• Arbetsmetoderna	på	mötesplatserna	permanentas	och	utvecklas	
• Utöka	målgruppen	från	15-24	till	15-29	så	att	ännu	fler	unga	med	funktionsvariationer,	

funktionsnedsättningar	och	ohälsa	skall	inkluderas	
• Öka	arbetskraftsresursen	
• Sprida	arbetsmetoder	och	verktyg	upparbetade	i	Level	Up	och	Ung	Arena	till	hela	

Skaraborg	
	
Metod	

• Nätverksträffar	med	kompetensutvecklingsinnehåll	
• Motovations-	och	introduktionsutbildningar	
• Kompetenshöjande	insatser	för	medarbetare,	7TJUGO	

	
Resultat	
Projektet	har	haft	svårt	att	genomföra	alla	tänkta	introduktionsutbildningar	med	deltagare	
med	anledning	av	Corona-restriktioner.	Det	har	skett	några	utbildningstillfällen	i	mindre	
grupper	under	våren	och	några	utbildningstillfällen	med	utomhusmoment,	bl.a.	certifiering	i	
arbete	med	röjsåg	och	liknande.	En	fullvärdig	rapport	inkommer	kvartal	1	2021,	då	hela	
projektet	skall	slutredovisas.	
Nätverksträffar	med	erfarenhetsutbyte	har	fullföljts,	samt	kompetenshöjande	insatser	
7TJUGO	och	”Som	man	frågar	får	man	svar”.	
	
Analys	
Styrkan	ligger	i	de	nätverk	och	samverkansarenor	som	skapats	över	hela	Skaraborg	och	där	
erfarenhetsutbyte	skett	regelbundet.	Under	ESF-projektperioden	anvisade	
Arbetsförmedlingen	i	stor	utsträckning	deltagare	till	aktiviteter.	När	projektet	upphörde	i	sin	
första	form	fanns	inte	längre	Arbetsförmedlingen	med	som	remittent,	vilket	har	både	
exkluderat	ungdomar	från	att	delta	i	insatser	samt	lett	till	mindre	samverkan	mellan	kommun	
och	Arbetsförmedlingen	i	ärenden	där	samverkan	är	viktig.	
Det	har	varit	svårt	under	2020	att	genomföra	planerade	aktiviteter	som	förutsatt	fysisk	
närvaro	med	deltagare.	
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Vägen framåt 
	
Projektets	namn	
Vägen	framåt	
	
Projektägare	
Skövde	kommun	
	
Projektperiod	
2020-01-01–2021-12-31	
	
Bakgrund	
Kompetensförsörjningsbehovet	inom	kommuner	är	inom	de	närmaste	åren	mycket	hög.	
Samtidigt	finns	det	många	personer	som	av	olika	skäl	inte	kommer	in	på	arbetsmarknaden	
och	utifrån	deras	förutsättningar	är	möjligheterna	i	nuläget	små	att	nå	ett	arbete.	En	av	
anledningarna	är	att	kvalifikationerna	och	de	formella	kraven	är	för	höga	i	förhållande	till	de	
förutsättningar	och	den	specifika	kompetens	som	finns	hos	de	som	av	olika	skäl	står	långt	från	
arbetsmarknaden.	Det	finns	ett	stort	antal	enskilda	insatser	för	personer	som	står	långt	
utanför	arbetsmarknaden	men	det	saknas	en	långsiktig	samordnad	insats	över	tid,	och	där	
personer	under	en	längre	period	kan	få	en	stegförflyttning	utifrån	sina	förutsättningar	och	
förmåga.	Vi	vill	utveckla	ett	arbetssätt	med	en	utvecklingstrappa	och	där	målet	är	en	
anställning	och	då	i	första	hand	inom	kommunala	välfärdsyrken.	Vi	möjliggör	anställningar	
inom	kommunala	verksamheter	genom	så	kallad	arbetsdelning	och	framtagande	av	
kompletterande	tjänster	som	skapar	arbeten	med	anpassade	krav	för	målgruppen	i	ordinarie	
verksamhet.	
	
Syfte	
Syftet	är	att	stötta	deltagarna	att	komma	närmare	ett	eget	arbete	eller	studier.	
	
Mål	
Målsättning	är	att	25	%	av	deltagarna	går	till	arbete/studier	efter	slutförd	insats.		

	
Utöver	huvudmålet	finns	följande	mål:	

• Minst	70	%	av	deltagarna	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	
avslutad	insats.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	
för	dem.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	
hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.	

	
Metod	
En/flera	arbetsmarknadskonsulenter	stödjer	deltagaren	under	hela	processen.	
Arbetsmarknadskonsulenten	samordnar	insatserna	genom	uppföljning	av	arbetsträning,	
praktik,	kontakter	med	myndigheter	mm.	Arbetet	sker	som	Case	Management	eftersom	
många	personer	behöver	få	hjälp	med	det	som	”skaver”	för	att	komma	hela	vägen	till	arbete.	
	
Projektet	ger	möjlighet	att	genomlysa	deltagarens	hela	livssituation	vilket	gör	att	
kartläggningen	är	mycket	omfattande.	Utifrån	denna	genomlysning	läggs	en	plan	och	en	
strukturerad	genomförandefas	där	kontakter	med	Arbetsförmedling,	Försäkringskassa,	
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Socialtjänst,	vård	mm	görs	i	rätt	ordning.	Arbetsmarknadskonsulenten	hjälper	deltagaren	”att	
lägga	pusslet”	för	att	nå	önskat	mål.	
	
Projektet	arbetar	fram	en	modell	som	övriga	kommuner	i	Östra	Skaraborg	kan	ta	efter.	
	
Resultat	
Vi	har	under	2020	jobbat	med	14	personer,	varav	två	personer	har	gått	vidare	till	jobb	och	två	
personer	till	studier.	Därmed	har	vi	uppnått	målet	där	25	%	av	deltagarna	ska	gå	till	
arbete/studier	efter	slutförd	insats.		
	
Analys	
Projektets	styrkor	är	att	vi	har	fantastiskt	kompetenta	medarbetare	som	jobbar	i	”Vägen	
Framåt”.	De	vet	hur	människor	som	bär	på	en	”tung	ryggsäck”	från	livet	ska	mötas	och	de	vet	
hur	de	kan	hjälpa	till	att	leda	individen	framåt.	Samverkan	med	VGR,	AF,	FK	och	
Samordningsförbundet	gör	det	möjligt	att	få	maximal	hjälp	från	alla	instanser.	
	
Vi	ser	att	projektet	är	bra	för	individerna	som	får	möjlighet	att	vara	med,	då	de	får	en	extra	
handpåläggning	av	professionella	arbetsmarknadskonsulenter.		
	
Det	är	en	utmaning	att	hitta	tiden	för	att	mötas	kring	en	deltagare	och	samordna	så	att	
maximal	hjälp	kan	erbjudas.	När	vi	nu	har	detta	projekt	som	går	ut	på	att	samordna	så	är	det	
plötsligt	möjligt	att	hitta	tid	för	att	samarbeta.	Projekttiden	är	bra	lärotid	för	att	skapa	rutiner	
som	gör	att	detta	effektiva	arbete	som	medför	gott	resultat	kan	upprätthållas	även	efter	
projekttiden.	
	

Stärka individen 
	
Projektets	namn	
Stärka	individen	
	
Projektägare	
Falköpings,	Hjo,	Karlsborgs,	Skövde,	Tibro	och	Tidaholms	kommuner	
	
Projektperiod	
Insatsen	har	funnits	sedan	år	2014	och	den	fortsätter	t.o.m.	2021-06-30.	
	
Bakgrund	
Personer	som	anvisats	till	arbetsmarknadsenheterna	har	ofta	varit	i	utanförskap	under	en	
lång	tid	och	deltagit	i	många	åtgärder	och	kräver	längre	insatser.	Arbetsmarknadsenheterna	
förbereder,	kartlägger	och	stärker	individer	inför	arbetsmarknaden	eller	fortsatta	
rehabiliterande	insatser.	Verksamheterna	finns	i	Tidaholm,	Falköping,	Skövde,	Hjo,	Skövde	
och	Karlsborg.		
	
Syfte	
Syftet	är	att	kartlägga	möjligheter	och	eventuella	hinder	och	att	stärka	den	enskildes	
möjlighet	till	arbete	eller	studier.	
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Mål	
• Minst	30	%	av	deltagarna	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	

avslutad	insats.	
• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	

för	dem.	
• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	

hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.	
	
Metod	
Arbetsmarknadsenheterna	förbereder,	kartlägger	och	stärker	individer	inför	
arbetsmarknaden	eller	fortsatta	rehabiliterande	insatser.	Verksamheten	skiljer	sig	lite	åt	i	de	
olika	kommunerna.	
	

Falköpings kommun 
Resultat	
Under	2020	har	Arbetsmarknadscenter	Falköping	haft	19	deltagare	inskrivna	i	projektet,	av	
dessa	har	12	avslutats	under	året.	
	
Av	de	avslutade	deltagarna	har	fem	personer	fått	anpassad	anställning,	tre	flyttat	från	
kommunen,	två	ställt	sig	till	arbetsmarknadens	förfogande	och	två	avslutats	pga	
sjukskrivning.	
	
Av	de	sju	kvarvarande	inskrivna	har	samtliga	gjort	en	stegförflyttning	och	gått	ut	i	
arbetsprövning,	fyra	på	öppna	arbetsmarknaden	och	tre	inom	Falköpings	kommuns	
arbetsmarknadsenhet.		
	
Analys	
Styrkan	i	projektet	är	att	det	är	förlagt	under	längre	tid,	vilket	gett	möjlighet	även	för	
personer	som	behövt	lång	tids	stöttning	för	att	försiktigt	kunna	närma	sig	arbetsmarknaden.	
Även	möjligheten	till	individuellt	upplägg	gör	att	var	och	en	av	deltagarna	kan	stöttas	utifrån	
sina	behov.	
Möjligheten	att	inom	AMC	Falköping	bereda	anpassade	arbetsprövningplatser	i	egen	regi	
samt	det	goda	samarbetet	inom	kommunen	och	med	det	lokala	näringslivet	är	en	styrka	då	
det	medfört	möjlighet	till	arbetsprövningar	i	reell	miljö.	Naturligtvis	har	verksamheten,	under	
2020,	påverkats	av	pandemin	vilket	lett	till	att	det	tagit	längre	tid	att	hitta	lämpliga	
arbetsprövningsplatser	för	deltagarna.		
 
Glädjande	är	att	se	att	projektet	lett	till	stegförflyttningar	för	samtliga	och	att	flera	nått	målet	
arbete	och	egen	försörjning.	
	

Hjo kommun 
Resultat	
Antalet	deltagare	som	medverkar	i	Stärka	individen	under	2020	har	varit	sex	stycken.	Kring	
dessa	individer	finns	en	fortsatt	samverkan	mellan	kommun	och	Arbetsförmedlingen.	Alla	sex	
personer	har	individuella	samtal	samt	planering	med	arbetsmarknadshandläggare	där	
indikatorerna	används.	Två	av	individerna	har	deltagit	i	kursen	7TJUGO	som	handlar	om	
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personlig	utveckling	och	lära	känna	sig	själv	och	hur	man	uppfattas	av	omvärlden.	Två	av	
personerna	är	inskrivna	på	kommunens	arbetscentrum.			
Tre	personer	har	avslutats	under	2020.	Två	av	dessa	har	gått	vidare	till	arbete	och	en	har	gått	
åter	till	Arbetsförmedlingen.	Remittenter	under	det	gångna	året	är	försörjningsstöd	och	
arbetsförmedlingen.	
	
Analys	
Det	upplevs	svårt	att	utläsa	ett	lokalt	resultat	av	projektet	då	antal	deltagare	är	få.			
  
En	positiv	tydlighet	finns	i	projektet	då	klara	riktlinjer	och	indikatorer	används.	
Indikatorerna	används	vid	inskrivning	av	individen	och	då	insatsen	kring	personen	avslutas.	
Mätinstrumentet	bidrar	till	att	ge	en	tydlig	bild	både	för	deltagaren	och	
arbetsmarknadshandläggaren	om	vad	som	uppnåtts	under	den	tid	insatsen	varat.	
Upplevelsen	är	att	dokumenten	kring	projektet	är	tydliga.	
	

Karlsborgs kommun 
Resultat	
I	Karlsborg	används	idag	Stärka	individen	primärt	för	att	hålla	dörren	öppen	för	personer	
som	kommer	från	FK,	Primärvård	och	Arbetsförmedlingen,	har	behov	av	prerehabiliterande	
insatser	men	som	inte	kan	faller	inom	ramen	för	de	avtal	som	finns	med	Arbetsförmedlingen	
kring	arbetsträning	och	förstärkt	arbetsträning.	Projektets	har	haft	få	deltagare	i	antalet	(3p,	
110	v)	under	2020,	men	samtliga	har	haft	en	positiv	utveckling	och	tagit	flera	steg	framåt	
under	sin	inskrivningstid.	Samtliga	har	nått	eller	kommer	att	nå	projektets	målsättning	
studier	och	arbete.	Vi	har	haft	flera	deltagare	som	varit	på	väg	in	anvisade	av	
rehabsamordnare	men	som	av	olika	anledningar	har	planeringen	fått	ändras.	Vi	har	för	
tillfället	flera	nya	deltagare	anvisade	från	både	Försäkringskassan	och	Arbetsförmedlingen	på	
väg	in	men	p.g.a.	intagningsstopp	i	verksamheten	har	vi	endast	kunnat	genomföra	inledande	
studiebesök	och	kartläggningssamtal.	Vi	tolkar	det	som	att	det	finns	ett	behov	av	få	tillgång	till	
sammanhang	som	det	arbetsmarknadsenheten	kan	erbjuda.	
	
Analys	
Arbetsmarknadsenheten	i	Karlsborg	bedriver	en	icke	lagstadgad	verksamhet	vars	inriktning	
och	fokus	har	ändrats	till	personer	som	har	ekonomiskt	bistånd	under	2020.	Projektet	ger	
möjligheten	att	hålla	ett	antal	platser	öppna	för	människor	som	inte	har	ekonomiskt	bistånd.		
	
Våra	resurser	är	begränsade.	Både	i	form	av	kompetens	men	också	i	fråga	om	handledning	
och	meningsfulla	arbetsuppgifter	som	i	många	fall	behöver	anpassas.	
	
Situationen	med	covid-19	har	givetvis	påverkat	på	många	olika	plan.	Kanske	allra	mest	de	
sista	månaderna	av	2020.	Det	har	skapat	oro	och	osäkerhet	vi	har	varit	tvungna	att	tänka	om	
och	tänka	nytt	hela	tiden.	Även	fast	Karlsborg	varit	relativt	förskonade	från	smittspridning,	i	
alla	fall	i	pandemins	första	våg,	så	har	allt	annat	fått	prioriteras	om	inte	bara	för	oss	utan	även	
för	de	vi	samverkar	med	för	att	tillsammans	med	individen	försöka	skapa	förflyttning.	
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Skövde kommun 
Resultat	
Vårt	arbete	innebär	att	klargöra	deltagarnas	arbetsförmåga	samtidigt	som	vi	
rustar	och	utvecklar	deltagare	i	riktning	mot	arbete	eller	studier.		
	
Alla	våra	deltagare	gör	stegförflyttningar	och	utvecklas	under	tiden	de	är	hos	
oss,	de	flesta	står	närmare	arbete	och	studier	när	de	slutar	hos	oss	jämfört	
med	när	de	börjar.		
Andelen	som	når	hela	vägen	ända	fram	till	arbete	eller	studier	är	ca	10	%.	
Ibland	når	vi	ett	resultat	tillsammans	med	deltagaren	som	tyvärr	visar	på	att	
det	inte	finns	någon	arbetsförmåga.	Detta	kan	låta	som	ett	misslyckande	men	
så	behöver	det	inte	vara,	då	det	kan	hjälpa	individen	att	få	papper	på	att	
arbetsförmåga	saknas.	För	första	gången	på	flera	år	kan	individen	få	vila	i	att	
inte	ifrågasättas	av	myndigheter	och	därmed	ta	nästa	kliv	i	livsresan.	
	
Analys	
Projektets	styrkor	är	att	vi	har	fantastiskt	kompetenta	medarbetare	som	jobbar	i	”Stärka	
Individen”.	De	vet	hur	människor	som	bär	på	en	”tung	ryggsäck”	från	livet	ska	mötas	och	de	
vet	hur	de	kan	hjälpa	till	att	leda	individen	framåt.	Projektet	har	genom	åren	hunnit	utveckla	
bra	metoder	och	verktyg	och	förfinat	dessa	under	resans	gång.	Samverkan	med	
Samordningsförbundet,	AF,	FK,	VGR,	Socialtjänst	och	kringkommunerna	gör	det	möjligt	att	
utbyta	erfarenheter	med	varandra.	
	
En	svaghet	är	att	projektet	tar	slut	vid	halvårsskiftet	2021.	Projektet	har	haft	en	fantastisk	
samverkan	mellan	Samordningsförbundets	samverkansparter,	som	gjort	det	möjligt	att	
effektivt	jobba	med	individer	som	står	mycket	långt	ifrån	arbete	och	därför	varit	en	bra	insats	
att	lägga	gemensamma	resurser	på.	
	
Det	som	gjort	vårt	arbete	svårare	än	förväntat	har	varit	covid-19.	
	
Det	som	gått	bättre	än	förväntat	är	att	vi	utvecklat	våra	arbetsprövningsplatser	så	att	det	finns	
en	större	variation	som	gör	att	fler	arbetsuppgifter	kan	prövas.	
	

Tibro kommun 
Resultat	
Av	de	personer	som	är	och	har	varit	inskrivna	har	flertalet	en	plan	som	gör	att	individen	
närmar	sig	arbetsmarknaden.	Flera	av	de	som	avslutats	har	gått	vidare	till	arbete	och	studier	
vilket	är	ett	glädjande	resultat.		
 
Analys	
Gemensamt	för	deltagarna	i	Stärka	individen	är	att	de	har	ett	längre	utanförskap	med	sig	och	
här	kan	vi	i	stort	sett	se	två	grupper,	personer	med	psykisk	eller	fysisk	ohälsa	och/eller	att	
man	inte	har	språket	med	sig.		
Det	har	varit	och	är	en	utmaning	att	hålla	igång	en	bra	verksamhet	under	rådande	
coronapandemi.	Många	av	deltagarna	saknar	digital	kompetens.	I	kombination	med	psykisk	
ohälsa	och	språksvaghet	är	det	en	utmaning.	

482



	
	

 Sida 17 
	

Styrkor	hos	projektet	är	att	det	inte	finns	någon	tidsbegränsning	för	att	vara	inskriven	i	
projektet.	Många	behöver	lång	tid	för	att	få	till	en	förändring	i	sin	livssituation	då	det	är	flera	
bitar	som	behöver	falla	på	plats.	Här	är	samverkan	en	framgång	för	att	individen	ska	komma	
framåt.	Än	mer	under	pandemin	då	individen	ofta	har	svårt	att	ta	kontakterna	själv.	Att	bl.a.	
koppla	på	Personligt	ombud	och	jobba	tillsammans	eller	växelvis	med	individen	har	visat	sig	
vara	en	framgång.	Arbetsmarknadsenhetens	samlokalisering	med	Studie-	och	yrkesvägledare	
har	stärkt	samarbetet	och	förenklat	individers	väg	mot	studier.		
Coronapandemin	har	öppnat	upp	till	anställningar	inom	kommunen	som	inte	hade	blivit	av	
annars	vilket	gjort	att	personer	fått	värdefull	arbetslivserfarenhet.	Detta	samtidigt	som	att	
vissa	verksamheter	stängt	dörren	helt	p.g.a.	risk	för	smittspridning.	Vi	ser	också	att	de	
utrikesfödda	har	tappat	en	del	svenska	då	det	har	varit	distansstudier	och	tillfällen	att	träna	
sin	svenska	har	minskat.		
	
Under	2020	inleddes	förstärkt	samverkan	mellan	Arbetsmarknadsenheten/Studie-och	
Yrkesvägledning,	Arbetsförmedlingen,	Socialtjänsten	och	Integrationsenheten.	Inledningsvis	
ligger	fokus	på	att	analysera	vilka	insatser	som	behövs	i	Tibro	kommun	för	att	få	de	individer	
som	står	utanför	arbetsmarknaden	att	stärkas/närma	sig	arbetsmarknaden.	Samarbetet	
kommer	att	gynna	de	individer	som	ingår	i	Stärka	Individen	genom	att	man	tar	ett	samlat	
grepp,	får	en	samsyn	och	att	gemensamma	resurser	kan	användas.	
	

Tidaholms kommun 
Resultat	
En	kartläggning	av	resurser	och	begränsningar	har	skett	genom	samtal,	stöd	och	
arbetsprövning	i	en	reell	men	anpassad	miljö.	Det	olika	behov	av	insatser	som	framkommit	
har	efterhand	kopplas	på	för	att	stärka	individen	mot	arbete	eller	annan	egen	försörjning.	Då	
deltagarens	resurser,	behov	och	svårigheter	tydliggjorts	även	för	individen	själv,	ges	en	ökad	
möjlighet	till	bättre	hälsa	och	hållbarhet	i	arbete	i	framtiden.		
Genom	kontinuerliga	uppföljningssamtal	och	stöd	över	tid	blir	behoven	mer	tydliga	för	såväl	
deltagare	som	personal.		
Inför	deltagarens	avslut	görs	en	sammanfattande	bedömning	av	deltagarens	resurser	och	
begränsningar.	Där	ingår	även	rekommendationer	för	vidare	insatser	och	stöd,	vilket	sker	i	
dialog	med	deltagaren	för	att	denne	ska	få	en	ökad	insikt,	inflytande	och	delaktighet	i	sin	egen	
planering.	
	
Under	2020	har	ca	50	%	gått	vidare	till	praktik,	anställning	eller	utbildning.	Målet	på	30	%	har	
därmed	uppfyllts.	
Övriga	50	%	har	påbörjat	kontakter	med	vården	för	utredning,	behandling	eller	rehabilitering.	
Samt	några	har	gått	vidare	till	LSS	och	några	är	fortsatt	inskrivna	i	projektet.		
Målen	kring	deltagarnas	upplevelse	av	stöd,	planering	och	känsla	av	att	känna	sig	mer	redo	
för	arbete	eller	studier	följs	upp	via	indikatorerna.	Under	hösten	har	inga	deltagare	avslutats	
så	inga	avslutsenkäter	har	genomförts.	
	
Analys	
Styrkorna	är	att	ha	en	kontinuerlig	och	tät	kontakt	med	deltagarna,	att	de	under	året	fått	en	
lite	längre	tid	på	sig	samt	en	tät	kontakt	med	remitterande	handläggare	och	övriga	berörda	
parter.	Vilket	också	bidragit	till	en	ökad	trygghet	för	deltagaren.		
En	annan	styrka	är	att	deltagare	kan	prövas	i	en	reell	men	anpassad	miljö.	
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Projektet	har	sedan	tidigare	haft	tillgång	till	en	arbetspsykolog	men	sedan	juni	har	denna	
konsulttjänst	avslutas	och	resursen	finns	inte	kvar.	
Svårigheten	under	året	har	varit	främst	kring	pandemins	påverkan.	Bland	annat	har	det	varit	
svårare	att	skapa	kontakter	och	koppla	på	andra	resurser	då	mycket	har	begränsats	inom	
både	vård,	myndigheter	och	företag.	Även	att	komma	vidare	ut	på	praktik	har	varit	svårt.	
Trots	svårigheterna	och	anpassningarna	med	pandemin	har	man	hittat	nya	lösningar	kring	ex	
SFI-studier,	nya	uppgifter	för	deltagarna	att	pröva	osv.	
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Strukturinriktade insatser 

Fördjupad samverkan 
	
Projektets	namn	
Fördjupad	samverkan	
	
Projektägare	
Tidaholms	kommun	
	
Projektperiod	
2020-04-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Arbetsmarknadsenheten	(AME)	i	Tidaholm	har	senaste	året	fått	ett	ökat	söktryck	på	deltagare	
som	kommer	från	Individ-	och	Familjeomsorgen	(IFO)	och	har	ekonomiskt	bistånd.	Detta	
beror	i	sin	tur	på	att	IFO	har	fått	ett	markant	ökat	tryck.	Det	ekonomiska	biståndet	har	ökat	
från	omkring	6,3	miljoner	kronor	2016	till	12,7	miljoner	kronor	som	betaldes	ut	2019.	
Ohälsan	är	hög	bland	de	personer	som	har/söker	ekonomiskt	bistånd	och	det	behöver	skapas	
en	bättre	samordning	med	mellan	Närhälsan,	IFO	och	AME.	Det	finns	även	behov	att	utveckla	
samarbete	och	praktiska	rutiner	kring	Samordnad	Individuell	Planering	(SIP)	med	syftet	att	
uppmuntra	och	motivera	individen	att	använda	SIP	i	sin	planering	mot	självförsörjning.	
	
Syfte	

• Att	skapa	ett	strukturerat	myndighetsgemensamt	arbete	för	att	kommuninvånare	som	
står	långt	ifrån	arbetsmarknaden	ska	få	ökade	förutsättningar	att	förbättra	sin	hälsa	
och	därigenom	uppfylla	arbetsmarknadens	gemensamma	krav.	

• Implementera	arbetssättet.		
	
Mål	

• Utveckla	samarbetet	med	Närhälsan	kring	SIP	i	syfte	att	uppmuntra	och	motivera	
individen	att	använda	SIP	i	sin	planering	mot	självförsörjning	(indikator	1)	

• Att	deltagare	snabbare	ska	komma	ur	sitt	utanförskap	och	kunna	hantera	arbetslivets	
gemensamma	krav	(indikator	2)	

• Fler	deltagare	inskrivna	i	projektet	ska	bli	självförsörjande	och	belastningen	av	
gemensamma	trygghetssystem	ska	minska	(indikator	3)	

• Fler	deltagare	inskrivna	i	projektet	ska	närma	sig	självförsörjning	genom	att	gå	vidare	
till	Arbetsförmedlingen	(indikator	4)	

	
Metod	
Att	tillsammans	fördjupa	och	utveckla	SIP,	samordnad	individuell	planering,	där	Tidaholms	
arbetsmarknadsenhet	kommer	att	vara	en	central	aktör	i	genomförandet	av	aktiviteter	för	
projektets	deltagare.	
	
Resultat	
Startat	upp	styrgrupp	och	arbetsgrupp,	utarbetat	ett	nytt	arbetssätt	med	fördjupad	
kartläggning,	tagit	fram	hälsofrämjande	aktiviteter	och	aktiviteter	kring	grundläggande	
arbetsmarknadskunskap.	
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Vi	har	avslutat	tre	deltagare	i	projektet,	två	har	gått	vidare	till	studier	och	en	har	fått	
anställning	som	extra	tjänst.	Samtliga	avslutade	deltagare	säger	att	de	upplever	att	de	har	
bättre	hälsa	när	de	nu	går	vidare	efter	deltagande	i	projektet.	De	uppger	att	
hälsoaktiviteterna,	de	individuella	samtalen	och	i	de	fall	det	förkommit,	den	gemensam	
planering	via	SIP	varit	avgörande	för	deras	hälsoförbättring.	

	
Vi	har	i	nuläget	nio	deltagare	inskrivna	(det	antal	vi	ska	ha)	i	projektet,	och	fortsätter	att	
utveckla	arbetet	med	den	fördjupade	kartläggningen	och	våra	hälsoaktiviteter.	Även	
samarbetet	mellan	projektets	olika	parter	fortsätter	att	utvecklas	positivt.	
	
Analys	
Covid-19	har	påverkat	både	planeringen	och	igångsättandet,	det	har	tagit	längre	tid	att	få	in	
deltagare,	samt	att	det	i	perioder	varit	stor	frånvaro	bland	deltagarna.	Våra	hälsoaktiviteter	
som	sker	i	grupp	som	t.ex.	yoga	och	kursen	i	”Hälsa	och	arbete”	har	varit	uppskattade	och	
givande	tycker	deltagarna	men	tyvärr	har	vi	inte	kunnat	genomföra	dessa	under	delar	av	året	
p.g.a.	rådande	restriktioner.	Vi	har	ställt	om	verksamheten	så	gott	vi	har	kunnat	och	erbjudit	
utomhusaktiviteter	istället	t.ex.	tyst	promenad	i	skogen	och	träning	i	utomhusgym.		
	
Det	som	varit	bra	är	att	vi	fått	längre	tid	till	planering	och	förberedelsetid	med	våra	
samarbetspartners,	något	som	visat	sig	behövdes	då	vi	nu	gjort	en	del	förbättringar.	Vi	har	
även	fått	öva	på	och	blivit	bättre	på	att	ha	möten	digitalt,	något	som	kan	vara	bra	att	ha	med	
sig	som	komplement	i	arbetet	även	framöver.	
	

SAR Hjo 
	
Projektets	namn	
SAR	Hjo	
	
Projektägare	
Försäkringskassan	
	
Projektperiod	
2019-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
På	grund	av	de	höga	sjukpenningtalen	i	Hjo	där	kvinnor	utgör	en	stor	del	av	målgruppen,	och	
då	speciellt	kvinnor	55	plus	som	har	Hjo	kommun	som	arbetsgivare,	unga	kvinnor	och	unga	
kvinnor	som	fött	barn,	vill	projektet	utnyttja	det	befintliga	nätverket	SAR	där	
Försäkringskassan,	Arbetsförmedlingen,	vården	och	socialtjänsten	finns	representerade.	
	
Syfte	
Syftet	med	projektet	är	att	vidareutveckla	den	metod	Försäkringskassan	sedan	2017	arbetat	
fram	tillsammans	med	vården	och	chefer	i	kommunens	verksamhet,	och	då	främst	vård	och	
omsorg,	för	att	hitta	en	modell	som	fungerar	för	kunskapsöverföring.	Då	dessa	insatser	inte	
gav	önskad	effekt	identifierades	målgrupper	bland	privat	anställda	och	arbetssökande	samt	
att	det	fortsatt	fanns	grupper	inom	kommunen	där	effekter	ännu	inte	nåtts.			
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Mål	
• Folkhälsorådet	ses	som	en	naturlig	part	att	dela	fakta	och	få	till	diskussioner	med.		
• En	dialog	med	ungdomsmottagningen	vore	av	värde	för	att	kartlägga	problematiken	

för	unga.	
• Fortsätta	utbildningsinsatser	till	de	enheter	i	Hjo	kommun	som	återstår	sedan	tidigare	

projekt.		
• Identifierar	deltagare	för	de	platser	som	finns	att	tillgå	i	den	nya	insatsen	Promise	Hjo.	
• Tydliggöra	för	alla	parter	vad	som	finns	att	tillgå	för	aktiviteter	för	personer	med	

behov	av	stöd	i	Hjo	kommun.	
• Säkerställa	en	struktur	som	fungerar	i	Hjo	med	de	aktiviteter	som	finns	att	tillgå.	
• Stödja	aktörerna	i	ökad	kunskap	gällande	sjukförsäkringen	t	ex	till	de	verksamheter	

som	träffar	personer	som	står	utanför	arbetsmarknaden	samt	handläggare	i	
kommunen	som	hanterar	försörjningsstöd.		

• Stärka	individernas	möjlighet	till	en	på	sikt	egen	varaktig	försörjning.	
	
Metod	

• Utöka	den	framtagna	modellen	som	finns	för	kommun,	vård	och	Försäkringskassan	till	
fler	aktörer	som	är	involverade	i	individer	i	utanförskap.	

• Utveckla	SAR	för	att	möta	aktuellt	behov.	
• Skapa	individuella	planer	för	samtliga	individer.	
• Infoinsatser	till	handläggare	ifrån	våra	parter	och	andra	involverade	aktörer.	
• Riktade	insatser	till	olika	målgrupper	utifrån	behov	som	synliggörs.	

	
Resultat	
Utifrån	dialog	med	Folkhälsorådet	skapades	2019	ett	nätverk	med	representanter	från	
vårdgivare,	Hjo	kommun	med	HR-chef,	näringslivschef,	politiker,	Folkhälsostrateg,	
Samordningsförbundet	och	Försäkringskassan.	Detta	har	bl.a.	lett	till	gemensam	föreläsning	
av	Åsa	Kadowaki	som	komplettering	till	projektets	insatser	samt	skapat	struktur	för	fortsatta	
dialoger.		
Inom	projektet	har	dialog/information	riktad	till	enhetschefer	genomförts	med	inriktning	
rehabilitering	för	återgång	i	arbete	samt	individuella	medsittningar/dialog	från	
Försäkringskassan	till	läkarna	på	vårdcentralen.	
APT-träffar	var	inplanerade	under	hösten,	huvudsakligen	i	förskolans	verksamheter	men	
dessa	har	avbokats	efterhand,	ofta	med	kort	varsel	pga	att	verksamheterna	hantera	
smittspridning	och	sjukfrånvaro.	Denna	insats	kommer	dock	att	genomföras	under	2021	om	
förutsättningar	finns	för	verksamheterna.	Även	insatser	till	ungdoms-	och	
mödravårdsenheten	har	ställts	in	då	denna	verksamhet	inte	kunnat	bedrivas	som	tidigare.		
Sjukpenningtalet	totalt	för	Hjo	har	minskat	månad	för	månad	under	2020	och	framförallt	hos	
gruppen	kvinnor	20–39	år,	som	minskat	med	4,6	dagar	från	17,5	dagar	till	12,9	dagar.		
	
Analys	
Styrkorna	i	projektet	är	att	alla	parter	har	en	gemensam	målbild	att	bidra	till	att	invånarna	i	
Hjo	ges	förutsättningar	till	egen	försörjning	genom	eget	arbete	och	att	det	är	viktigt	med	
tidiga	insatser	för	att	ge	goda	förutsättningar	för	rehabilitering.	
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Stoppa våldet 
	
Projektets	namn	
Stoppa	våldet	
	
Projektägare	
Samordningsförbunden	Norra,	Västra	och	Östra	Skaraborg	
	
Projektperiod	
2020-03-01–2021-12-31	
	
Bakgrund	
Nationella	nätverket	för	samordningsförbund,	NNS,	deltar	tillsammans	med	flera	
samordningsförbund	(bland	annat	alla	tre	förbund	i	Skaraborg)	i	ett	regeringsuppdrag	med	
mål	att	förbättra	upptäckten	av	våld	i	nära	relationer,	hedersrelaterat	våld	och	förtryck,	
sexuellt	våld	samt	med	att	förmedla	adekvata	insatser	mot	detta.	I	uppdraget	samverkar	NNS	
med	Arbetsförmedlingen,	Försäkringskassan,	Jämställdhetsmyndigheten,	Migrationsverket	
och	Socialstyrelsen.	
	
Syfte	
Syftet	med	projektet	är	att	invånare	i	Skaraborg	får	rätt	och	kvalificerad	hjälp	och	stöd	och	att	
detta	i	sin	tur	påverkar	människors	livssituation,	hälsa	och	arbetsförmåga	i	positiv	riktning,	
samt	att	synliggöra	hur	vanligt	(eller	ovanligt)	förekommande	problematik	kopplat	till	våld	i	
nära	relation	är	hos	invånare	som	kommer	i	kontakt	med	våra	samverkande	parter.	
	
Mål	

• Att	14	verksamheter	under	projektperioden	deltar	i	screening,	
• att	verksamheterna	som	deltar	i	projektet	även	efter	projektet	fortsatt	ställer	frågor	

om	våld	på	rutin,	
• att	medverkande	verksamheter	efter	screeningsperiod	har	upprättade	strukturer	och	

rutiner	på	hur	man	hanterar	jakande	svar	på	våld	i	nära	relation,	
• samt	att	alla	medarbetare	känner	sig	trygga	i	att	ställa	frågor	om	våld	på	rutin.	

	
Metod	
Uppdraget	pågår	till	2021	och	handlar	om	att:	

• hitta	rutiner	och	metoder	för	att	upptäcka	dels	personer	som	har	utsatts	för	våld,	dels	
personer	som	utövat	våld	samt	deras	eventuella	barn,	

• ta	fram	övergripande	information	om	våld,	lagstiftning,	skydd	och	stöd,	
• skapa	riktlinjer	för	att	hänvisa	de	personer	som	är	berörda	till	socialtjänst,	hälso-	och	

sjukvård,	rättsväsendet	samt	övriga	aktörer	inklusive	civilsamhället,	
• stärka	stödet	till	de	personalgrupper	som	arbetar	inom	ovanstående	myndigheter	och	

verksamheter.	
		

Resultat	
Under	2020	har	fortsatt	information	till	projekt	inom	samordningsförbundet,	ESF-projekt	
samt	till	kommuner	i	Skaraborg	getts	om	hur	att	identifiera,	ställa	frågan	samt	ge	initial	
rådgivning	och	vägledning.		
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Genom	att	ställa	validerande	frågor	utifrån	frågeformuläret	i	projektet	ökar	inte	känslan	av	
utanförskap	för	den	enskilde	och	handläggarens/handledarens	kompetens	och	kunskap	om	
råd-	och	vägledning	är	till	stor	nytta	för	den	stora	massan.		
	
Genom	erforderligt	informations-	och	kompetensmaterial	som	finns	tillgängligt	för	
handläggare/handledare	och	klienter/deltagare	skapas	trygghet	att	fortsatt	arbeta	utifrån	
projektets	intention,	att	våga	ställa	frågan	och	veta	hur	att	hantera	svaret.		
	
Inom	ramen	för	projektet	har	det	getts	möjlighet	att	påbörja	arbetet	med	att	skapa	en	
förhoppningsvis	hållbar	handlingsplan	i	kommunerna	och	i	de	olika	projekt	som	bedrivs	av	
Samordningsförbundet,	där	frågan	om	våld	kommer	att	succesivt	ställas	alltmer	på	rutin	och	
hur	man	ska	arbeta	med	de	kvinnor	och	män	som	blir	utsatta	för	våld	i	nära	relationer.	De	
som	blivit	utsatta	för	våld	har	på	detta	sätt	blivit	mer	synliggjorda	så	att	man	bättre	kan	
erbjuda	och	hjälpa	dem.		
	
Analys	
Genom	projektet	har	det	varit	möjligt	att	sätta	igång	processer	där	man	har	insett	att	man	
måste	börja	med	att	våga	ställa	frågan	om	någon	blivit	utsatt	för	våld	och	skapa	rutiner	hur	
man	hanterar	svaret	och	vart	man	ska	vända	sig	till	så	att	den	som	varit	utsatt	får	den	hjälp	de	
behöver,	men	också	utforma	bra	samverkansformer	mellan	verksamheter.	Genom	dialog	med	
kommunerna	och	olika	projekt	inom	samordningsförbunden	har	de	fått	analysera	behovet	av	
ett	förändrat	arbetssätt	och	projektet	har	kunnat	ge	förslag	på	hur	de	kan	utveckla	deras	
arbete	med	att	börja	våga	ställa	frågan	om	våld.	
	
Svagheter	kan	vara	att	beslutandegången	kan	se	olika	ut	i	projekten	och	ut	i	kommunerna,	
vilket	kan	bidra	till	att	förslag	om	förändringar	inte	beslutas	av	en	och	samma	instans,	vilket	
bidrar	till	att	arbete	med	att	börja	ställa	frågan	och	skapa	rutiner	kan	dröja.	Rådande	
pandemin	har	också	försvårat	arbetet	då	många	verksamheter/projekt	inom	
samordningsförbunden	har	fått	stängas	ner	eller	enbart	bedrivas	på	distans.	
	

Tidig förstärkt samverkan i Östra Skaraborg 
	
Projektets	namn	
Tidig	förstärkt	samverkan	i	Östra	Skaraborg	
	
Projektägare	
Försäkringskassan	
	
Projektperiod	
2020-09-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Sjukpenningtalen	i	Västra	Götalands	län	är	tredje	högst	i	riket	och	Skaraborgs	sjukpenningtal	
är	högre	än	för	Västra	Götalands	län,	kvinnornas	andel	av	sjukskrivningar	är	ca	65	%.	Hos	
kommunerna	i	Skaraborg	som	arbetsgivare	är	kvinnornas	andel	av	sjukskrivningar	
överstigande	14	dagar	mellan	85-93	%.	Olika	former	av	samverkan	har	prövats	tidigare	med	
målsättningen	att	fler	kvinnor	i	s.k.	kontaktnära	yrken,	framförallt	med	psykiatriska	diagnoser	
relaterade	till	stress	och	ångest	ska	kunna	komma	åter	i	arbete	tidigare	eller	att	sjukskrivning	
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ska	kunna	undvikas	med	förebyggande	åtgärder.	Utifrån	projekt	4	ESS	som	bedrivits	i	
Småland	inom	ramen	för	ESF	vill	vi	tillvarata	de	positiva	effekter	som	beskrivits	genom	att	
utveckla	ett	strukturerat	förstärkt	samarbete	med	tidiga	aktiva	insatser	mellan	kommunerna	
och	Försäkringskassan.	
	
Syfte	
Skapa	arbetsmetoder	där	arbetsgivare	är	den	sammanhållande	parten	för	att	arbeta	med	
tidiga	insatser,	och	genom	detta	arbetssätt	ge	fler	anställda,	huvudsakligen	kvinnor,	
förutsättningar	att	bibehålla	en	egen	försörjning	och	undvika	sjukskrivningar.	
	
Mål	

• Målet	är	att	minska	sjukfrånvaron	hos	anställda	i	aktuella	kommuner	genom	att	tidigt	
identifiera	åtgärder	som	kan	göra	det	möjligt	att	vara	kvar	i	arbete	eller	ge	möjlighet	
att	tidigt	återgå	i	arbete.		

• Under	projekttiden	arbeta	fram	strukturerad	metod	med	standardiserade	frågor	
avseende	våldsutsatthet.		

• On kad	kunskapsnivå	för	chefer	avseende	rehabiliteringsansvar	och	
rehabiliteringsprocessen.	

	
Metod	

• Regelbundet	avsatta	tider	varannan	vecka	för	gemensamma	möten	kring	individer	i	
målgruppen.	I	dessa	möten	deltar	förutom	individen	även	arbetsgivaren	och	
Försäkringskassan	som	deltar	även	om	aktuellt	ersättningsärende	inte	startats	om	det	
gemensamt	bedöms	finnas	behov	av	samverkan.	Arbetsgivaren	ska	överväga	om	
företagshälsovården	ska	delta.	

• Att	tidigt	i	processen	identifiera	de	som	har	behov	av	förstärkt	stöd	för	att	komma	åter	
till	arbete/studier.	

• Inom	ramen	för	projektet	skapa	förutsättningar	att	samtliga	parter	strukturerat	och	
regelbundet	ställer	frågor	om	våldsutsatthet	till	deltagare	i	projektet.	

• Försäkringskassan	och	HR	genomför	utbildning	i	försäkringsmedicin	1	gånger	per	år	
för	chefer.	Dessa	utbildningar	sker	med	gemensamt	för	att	inkludera	de	arbetsrättsliga	
delarna.	

• Insatser	riktade	till	arbetsgrupper	via	APT-dialoger	kring	förhållningssätt	och	
förutsättningar	för	ett	hållbart	yrkesliv,	hur	hanterar	vi	ohälsa	och	arbetsförmåga.	

	
Resultat	
Projektet	har	initialt	riktats	till	enheter	inom	vård	och	omsorg,	under	hösten	har	
implementering	genomförts	genom	dialog	och	information	om	syfte	och	mål	till	såväl	
kommunledningsgruppen	samt	personalutskottet	för	att	få	god	förankring	kring	projektet.	I	
Karlsborg	har	projektet	även	haft	riktad	introduktion	till	chefer	inom	vård	och	omsorg.	Under	
2021	är	planen	att	övriga	förvaltningar	inom	kommunerna	ska	kunna	inkluderas	i	projektet	
samt	att	information	kring	våldsutsatthet	kommer	att	inkluderas	i	projektet.	APT-dialoger	ska	
påbörjas	i	Tibro	och	Karlsborg	samt	återupptas	i	Skövde	där	det	finns	en	framtagen	planering	
för	APT-dialoger	så	fort	dessa	åter	är	möjliga	att	genomföra.	
Regelbundna	tider	finns	avsatta	i	respektive	kommun	för	både	generella	dialoger	samt	
avstämningsmöten	i	individärenden.	Den	ökade	smittspridningen	och	belastningen	på	chefer	
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har	inte	skapat	förutsättningar	att	i	önskad	omfattning	komma	igång	med	tidiga	
avstämningsmöten	utan	hittills	har	det	huvudsakligen	handlat	om	generellt	stöd	till	chefer	i	
sjukskrivningsprocessen	och	då	via	telefon/digitala	möten.		
	
Analys	
För	tidigt	att	analyser	men	det	finns	en	förväntan	på	projektet	både	från	ansvariga	politiker	
och	ledningsgrupper.	
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Östra Skaraborg, org. nr 222000-2253 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
Fullmäktige i Västra Götalandsregionen 
Fullmäktige i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommun 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den 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 avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 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. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 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. 
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Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi 
ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Östra Skaraborgs Samordningsförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

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

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalande 

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 förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas 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 i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

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 förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Skövde den 29 mars 2021 

 

 

Ulla Göthager   Lisa Tenggren 
Förtroendevald revisor  Auktoriserad revisor 
Västra Götalandsregionen  KPMG AB 
och kommunerna  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
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De sakkunnigas rapport 
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 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Östra Skaraborg, har PwC granskat förbundets 

verksamhet för 2020. Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i kommunal verksam-

het. 

Granskningen har utgått ifrån kommunallagens bestämmelser i 12 kap 1§. Detta innebär bland 

annat en prövning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Årsredovisningen har granskats utifrån Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Vi har tagit del av väsentliga dokument som exempelvis verksamhetsplan, årsredovisning, räken-

skapsmaterial, delårsrapport, styrelseprotokoll mm. Vi har intervjuat förbundschefen. 

Denna rapport sammanfattar vår granskning av samordningsförbundets ekonomi och verksamhet 

för år 2020, och har sakgranskats av förbundschef 

 Redovisning och revision 
Enligt gällande lagstiftning skall Samordningsförbundet i sin redovisning i tillämpliga delar följa 

Lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) och Kommunallagen (KL).  Av lagstiftning-

en framgår att det i budgeten skall finnas mål för god ekonomisk hushållning, både verksamhets-

mässiga och finansiella. 

Revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-

punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som 

görs är tillräcklig. 

Styrelsens uppgift är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett tillfredsställande sätt. 
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 Mål för god ekonomisk hus-
hållning 

I Samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2020 anges övergripande mål, verk-

samhetsmål, individuella mål samt finansiellt mål. 

Revisorerna skall bedöma om resultatet är förenligt med de mål som beslutats i verksamhets- och 

budgetplan. 

Redovisning och bedömning av förbundets finansiella mål återfinns i årsredovisningen. Förbundets 

mål är att verksamheten ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte ska upp-

stå och förbundet ska sträva efter en balanserad budget. Förbundet hade för 2020 ett utfall för året 

på ett överskott på 332 tkr vilket gör att vi bedömer att det finansiella målet uppnås. 

I årsredovisningen för 2020 redovisas uppföljning, resultat och analys för individinriktade insatser 

och strukturövergripande insatser. 

 Granskning av årsredovis-
ning 

4.1. Resultaträkning 

Årets resultat uppgår enligt förbundets resultaträkning till ett överskott på 332 tkr. Resultaträkning-

en är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s femte kapitel och redovisar enligt förbundet samtliga 

intäkter och kostnader för året. Förbundet hade i budget för 2020 budgeterat med ett underskott på 

- 544 tkr, detta utifrån att inte riskera att hamna över de statliga rekommendationerna på storlek av 

eget kapital som i sin tur kan ge minskat stöd nästkommande år. Utfallet blev ett överskott på 332 

tkr.  

4.2. Balansräkning 

Balansräkningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s sjätte kapitel och redovisar enligt förbundet 

deras finansiella ställning per balansdagen. Fordringarna har ökat jämfört med föregående år och 

de likvida medlen har minskat och de korta skulderna har även minskat.  

Det egna kapitalet uppgår till 2.215 tkr på balansdagen. Soliditeten, som anger hur stor del av för-

bundets tillgångar som finansierats med eget kapital, har ökat och uppgår per balansdagen till 47,4 

% (35,5 %).  Det egna kapitalets motsvarar 25 % (21 %) av erhållna medlemsbidrag för 2020 vilket 

överstiger Nationella rådets rekommendationer. 
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 Intern kontroll  
5.1. Delegationsordning och attestreglemente 

Förbundets internkontrollplan för 2020 innehåller flera processer som kopplats till rutiner och även 

tidsplan för avstämning. Riskbedömningen av respektive process är även beaktat och ansvar för 

processerna framgår av internkontrollplanen. Attestordning framgår av internkontrollplanen. 

I planen framgår även förbundets delegationsförteckning och viktiga policys.  

Vi har som del i granskningen av förbundets förvaltning granskat ett antal stickprov avseende at-

test och vi gör bedömningen att hanteringen i allt väsentligt följer upprättat reglemente. Vår be-

dömning är att upprättad internkontrollplan och attestförteckning i huvudsak är i enlighet med god 

internkontroll.  

5.2. Internkontrollplan 

Förbundet har under 2020 fattat beslut om intern kontrollplan för förbundets verksamhet. Det finns i 

dagsläget ett antal identifierade riskområden där risknivå och åtgärder anges. 

 Verksamheten 
Samordningsförbundets styrelse beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. En verksamhetsplan för 2020 har fastställts 

av styrelsen. Av verksamhetsplanen framgår bl. a. övergripande mål, verksamhetsmål, individuella 

samt finansiellt mål. 

Inför 2021 har de tre samordningsförbunden och dess medlemskommuner enats om att slå sam-

man de tre förbunden till ett gemensamt samordningsförbund. Under 2020 har de tre förbundens 

presidier samt ytterligare tre kommunala representanter, tillsammans med inhyrd konsult, utgjort 

en styrgrupp för samgåendet. Tidigt beslutades att det västra förbundet skulle vara det förbund 

som skulle vara kvar och att det norra och östras medlemmar skulle övergå till det västra som vid 

samgåendet den 1 januari 2021 bytte namn till Samordningsförbundet Skaraborg. 

 Vår bedömning  
Årsredovisningen innehåller en redovisning av verksamhetens utfall i förhållande till fastställda mål.   

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt, redogör för utfallet av verksamhet, finansiering 

och ekonomisk ställning. I övrigt bedöms rapporten uppfylla kraven på rättvisande räkenskaper och 

vara upprättad enligt god redovisningssed. 

Den interna kontrollen bedömer vi ha brister eftersom styrelsen inte fått återrapportering av ge-

nomförda intern kontrollaktiviteter. 

Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Samordningsförbundet Östra Skaraborgs revisorer enligt de villkor och under 

de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 

annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/154 

§ 45 Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsår 2020. 
 
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 färre än 
budgeterat. Det lägre utfallet beror på pandemin och dess påverkan på 
kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov.   
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-12. 
 Protokollsutdrag 2021-04-09 Tolkförmedling Väst § 431 

”Årsredovisning 2020”. 
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2020. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-12 
 
Ärendenummer 
2021/154 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Tolkförmedling Väst 2020 
 
Ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsår 2020. 
 
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 färre än 
budgeterat. Det lägre utfallet beror på pandemin och dess påverkan på 
kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov.   
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag 2021-04-09 Tolkförmedling Väst § 431 

”Årsredovisning 2020”. 
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2020. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 godkänna årsredovisning avseende år 2019 för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 

samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2019. 

 
 
Sändlista 
Tolkförmedling Väst 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

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

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

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

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 

Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 

Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 

Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 

Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 

Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 

  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 

Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 

Kunder  

Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag 

516



11 (30) 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomi 

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Driftsättning av nytt verksamhetssystem 

Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 

Winningtemp 

I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 

Certifiering enligt FR2000 

I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har 
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem 
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. 
 

Covid-19 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 

Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 

Upphandling telefoniplattform  

På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten 

Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
                                                 

6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    

Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  

Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  

Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  

Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    

Resultat    

Årets resultat 3 465  5 867  5 295  

Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 

Soliditet 53 % 49 % 48 % 
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Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetare 

Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
 
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

 Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är 
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) 
har mer än halverats jämfört med föregående år och är 
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga 
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig. 
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19. 
  

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020 
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 

Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  

Omvärld 

Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 

Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 

                                                 
7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2020 2019 2018 2017

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2020 

Arabiska
35%

Somaliska
14%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 2%

Polska 2%

Övriga 21%

525



20 (30) 
 

 

Framtid 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020 
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Budget 2021  

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 

 Budget 2021 (tkr) 

Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  

Budget, (tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 

 
  

527



22 (30) 
 

Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     

Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 

Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 

Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  

Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  

Finansiella intäkter 4 5 2 7 

Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  

Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  

Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  

Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2020 2019 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  

Inventarier 7 264  336  

Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 39 478  41 160  

Likvida medel 9 13 494  18 273  

Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    

Summa tillgångar  65 063  62 440  

    

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 27 867  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  

Summa eget kapital  34 329  30 864  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  

Summa skulder  30 734  31 576  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  

 
 
 
 
  

529



24 (30) 
 

Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 3 465  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  4 467  5 891  
    

Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    

Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 0  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    

Årets kassaflöde  -4 779  689  

    

Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  

Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 

Belopp i tkr   

  2020 2019 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    

 Ersättning för revisorer   

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    

 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 

Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 

Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 
Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/127 

§ 35 Beslut om besvarande av tidaholmsförslag - Kulturskolan - en 
resurs för Tidaholm 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta avslå 
tidaholmsförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En förslagsställare har i ett tidaholmsförslag föreslagit att kommunstyrelsen får 
i uppdrag att utreda möjligheten att inte genomföra besparingen på 1 250 000 
kronor som beslutats gällande kulturskolans budget. Förslaget är att 
kommunstyrelsen öronmärker 1 miljon till kulturskolan Smedjan av 
regeringens välfärdspengar på de 4 400 000 som Tidaholm beräknas få. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 
 
Med hänvisning till ekonomichefens yttrande föreslås kommunstyrelsen 
besluta att avslå tidaholmsförslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta avslå 
tidaholmsförslaget. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av tidaholmsförslag – 

Kulturskolan – en resurs för Tidaholm”, sekreterare Karin Hammerby, 
2021-03-09. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 43/2020, ”Handlingar att anmäla”, 2020-
04-27. 

 Tidaholmsförslag- Kulturskolan- en resurs för Tidaholm, 2020-03-12. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-09 
 
Ärendenummer 
2020/127 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut tidaholmsförslag om kulturskola 
 
Ärendet 
En förslagsställare har i ett tidaholmsförslag föreslagit att kommunstyrelsen får 
i uppdrag att utreda möjligheten att inte genomföra besparingen på 1 250 000 
kronor som beslutats gällande kulturskolans budget. Förslaget är att 
kommunstyrelsen öronmärker 1 miljon till kulturskolan Smedjan av 
regeringens välfärdspengar på de 4 400 000 som Tidaholm beräknas få. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 43/2020, ”Handlingar att anmäla”, 2020-

04-27. 
 Tidaholmsförslag- Kulturskolan- en resurs för Tidaholm, 2020-03-12. 

 
Utredning 
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper så prioriterar kommunfullmäktige 
medelsfördelningen mellan nämnderna, och nämnderna som i sin tur 
prioriterar inom sina respektive ansvarsområden.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet genom att inhämta 
ekonomichefens yttrande. Han framhåller att Tidaholms kommun har ett 
underskott jämfört med budget som för 2020 uppgick till cirka 17,2 kronor för 
nämndernas verksamheter. Det innebär att kommunen måste anpassa sina 
verksamheter för att nå budget i balans och god ekonomisk hushållning som 
kommunfullmäktige beslutat om. Att då öronmärka medel till en verksamhet 
från nya statliga bidrag innebär ändå att någon annan verksamhet måste 
anpassa sin verksamhet. Detta eftersom de intäkter kommunen erhåller 
inklusive extra generella statsbidrag inte innebär att kommunen når budget i 
balans och överskottsmålet som beslutats av kommunfullmäktige.  
 
Fördelningen av medel till respektive nämnd sker i strategisk plan och budget. 
Sedan är det upp till varje nämnd att fördela medel till respektive verksamhet 
inom nämnden. Då kommunens intäkter inte räcker till den verksamhet som 
kommunen bedriver idag krävs anpassningar eller omfördelning mellan 
nämnderna, och då måste kommunfullmäktige tala om var 
ambitionssänkningen ska ske. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet påverkar barn, och avvägningen mellan olika intressen bedöms i 
strategisk plan och budget och sedan i nämndernas fördelning. 
 
Utredningens slutsatser 
Med hänvisning till ekonomichefens yttrande föreslås kommunstyrelsen 
besluta att avslå tidaholmsförslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslås besluta avslå tidaholmsförslaget. 
 
Sändlista 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-27 

Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/19 

§ 43 Handlingar att anmäla 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

 Tidaholmsförslag om Kulturskolan- en resurs för Tidaholm. 
 Kommunstyrelsens beslut § 76/2020 ” Beslut om ändamålsefterlevnad 

i de kommunala bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 
2019”, 2020-04-0,1 samt bilagd tjänsteskrivelse. 

 Årsredovisning Tidaholms Energi AB och Tidaholm Bostad AB 
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och 

omvårdnadsnämnden. 
 Fråga från Gunilla Dverstorp (M) ställd till kommunfullmäktiges 

ordförande angående varför svaren på allmänhetens frågestund inte 
framgår av fullmäktiges protokoll.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om 
Kulturskolan- en resurs för Tidaholm till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från kommunstyrelsen 
angående bolagens ändamålsefterlevnad till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga kvartalsrapporten Ej verkställda 
beslut till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Gunilla Dverstorp (M) får 
ställas och ska besvaras vid nästkommande sammanträde.  

 
Sändlista 
Förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/224 

§ 36 Beslut om besvarande av motion - minska digitalt utanförskap 
vid röstning av Tidaholmsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta anse motionen vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta 
fram ett kompletterande system. 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionens yrkande att publicera inkomna förslag i 
Västgötabladet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) beskriver i en motion att de 
blivit kontaktade av ett flertal tidaholmare som inte har kunnat ”gilla” 
Tidaholmsförslag. Anledningarna har varierat och berott på att man till 
exempel inte har teknisk utrustning eller datakunskap, vilket har gjort det 
omöjligt att uttrycka sin åsikt. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunen arbetar fram ett kompletterande system 
som inte ökar den digitala klyftan, och att kommunen publicerar inkomna 
Tidaholmsförslag i Västgötabladet. 
 
Under våren och sommaren 2020 inkom även synpunkter till kansliet, från 
medborgare som framhåller att de upplever att de inte kan lämna in e-förslag 
och/eller rösta då de inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en 
postadress. Synpunkterna ledde till att man i tjänsteskrivelsen till den årliga 
översynen av Riktlinje för E-förslag skrev in ”Förvaltningen kommer även 
framledes att ta fram och tillhandahålla en pappersblankett tillgänglig i 
stadshusets reception så att medborgare utan tillgång till digitala verktyg kan 
lämna in sina förslag skriftligt. Förslagen skrivs sedan in manuellt i systemet 
av förvaltningen och kommunikationen med förslagsställare hanteras via 
telefon. Förvaltningen kommer även att, via telefon, ta emot röster. Det 
kommer däremot att vara ett krav att varje enskild person som vill rösta själv 
kontaktar förvaltningen och uppger sina kontaktuppgift.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller det andra förslaget i motionen så menar 
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda 
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

När det gäller det andra förslaget i motionen så menar 
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda 
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta anse motionen vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta 
fram ett kompletterande system. 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionens yrkande att publicera inkomna förslag i 
Västgötabladet. 

 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion - minska digitalt 

utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag” sekreterare Karin 
Hammerby, 2021-03-08. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2020, ”Handlingar att anmäla”, 2020-
05-25. 

 Motion om röstning Tidaholmsförslag, MP och L, 2020-05-18. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-08 
 
Ärendenummer 
2020/224 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om besvarande av motion om att minska 
digitalt utanförskap vid röstning 
 
Ärendet 
Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) beskriver i en motion att de 
blivit kontaktade av ett flertal tidaholmare som inte har kunnat ”gilla” 
Tidaholmsförslag. Anledningarna har varierat och berott på att man till 
exempel inte har teknisk utrustning eller datakunskap, vilket har gjort det 
omöjligt att uttrycka sin åsikt. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunen arbetar fram ett kompletterande system 
som inte ökar den digitala klyftan, och att kommunen publicerar inkomna 
Tidaholmsförslag i Västgötabladet. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2020, ”Handlingar att anmäla”, 2020-

05-25 
 Motion om röstning Tidaholmsförslag, MP och L, 2020-05-18 

 
Utredning 
Under våren och sommaren 2020 inkom även synpunkter till kansliet, från 
medborgare som framhåller att de upplever att de inte kan lämna in e-förslag 
och/eller rösta då de inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en 
postadress. Synpunkterna ledde till att man i tjänsteskrivelsen till den årliga 
översynen av Riktlinje för E-förslag skrev in ”Förvaltningen kommer även 
framledes att ta fram och tillhandahålla en pappersblankett tillgänglig i 
stadshusets reception så att medborgare utan tillgång till digitala verktyg kan 
lämna in sina förslag skriftligt. Förslagen skrivs sedan in manuellt i systemet 
av förvaltningen och kommunikationen med förslagsställare hanteras via 
telefon. Förvaltningen kommer även att, via telefon, ta emot röster. Det 
kommer däremot att vara ett krav att varje enskild person som vill rösta själv 
kontaktar förvaltningen och uppger sina kontaktuppgift.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller andra förslaget i motionen vill kommunledningskontoret framföra 
att själva kungörelsen för kommunfullmäktige annonseras i sin helhet enbart 
på hemsidan. En del av kungörelsen annonseras i Västgötabladet, med ett 
antal utvalda ärenden. Dessa annonser kostar ungefär 3 000 kronor per 
kungörelse, exklusive moms. Antalet inlämnade tidaholmsförslag under 2020 
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var 13 stycken. I dagsläget finns inte avsatt några medel för annonsering av 
dessa. 
 
Under rubriken Delaktighet och insyn i kommunallagens kapitel 8 regleras att 
varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller det andra förslaget i motionen så menar 
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda 
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand. 
 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen 
vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta fram ett kompletterande 
system. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionens 
yrkande att publicera inkomna förslag i Västgötabladet. 

 
Sändlista 
Motionärerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-25 

Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/19 

§ 54 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag ”Stoppa 
flytten av Barnens hus till museét” till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning och beslut.  

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om att minska 
digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

 Motion från Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) om att 
minska digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag. 

 Tidaholmsförslag ” ”Stoppa flytten av Barnens hus till museét”. 
 
Sändlista 
Förslagsställarna 
Karin Olofsson 
Birgitta Andersson  
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/47 

§ 49 Beslut om besvarande av motion - att fullmäktige snarast låter 
upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans. 
 
Kommunledningsförvaltningen och därefter kommunstyrelsens arbetsutskott 
har berett ärendet och föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-13 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll 
inte var helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14. 
 
Kommunledningsförvaltningen har nu gjort en redogörelse för samtliga 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan.  
 
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av 
tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en 
åtgärdsplan för att få en budget i balans”, kanslichef Anna Eklund, 2020-12-
16. 
 
1. Månatlig uppföljning av ekonomin och budgetutfall med åtföljande beslut 

om omedelbara åtgärder vid negativa avvikelser (Gäller alla nämnder med 
särskilt fokus på kommunstyrelsen som utöver sin egen budget även har 
uppsiktsplikten över nämnderna). 

Det sker en månatlig uppföljning sedan augusti 2019. Varje nämnd rapporterar 
en månatlig uppföljning där en åtgärdsplan/handlingsplan ska tas fram för att 
få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner 
redovisas i samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som 
nämnderna gör.  Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av 
kommunstyrelsen. 

2. Omedelbar översyn av attest och delegations regler/policy. Målsättning 
med denna översyn är att politikerna skall öka sin attest och beslutsrätt 
och därmed öka kontrollen över ekonomin. 

 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2020 om att revidera kommunens 
attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat de olika 
attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och nämnderna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för revidering och 
beslut. 
 
Om attestrollerna och deras ansvar ska ändras bör detta genomföras genom 
en revidering av attestreglementet. Rent praktiskt hanterar kommunen cirka 
25 000 fakturor per år och det är därför lämpligt att det främst är 
tjänstepersoner som attesterar fakturor.  
 
3. Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 

resursfördelningsmodell. 
 

Förvaltningen kan konstatera att en utredning av resursfördelningsmodellen i 
sig inte kommer att generera mer intäkter/medel till kommunen. 
  
4. Ta fram de delar av kommunens verksamhet som i stället för egen 

verksamhet kan läggas ut på entreprenad. 
 

Förvaltningen kan konstatera att det redan finns en utredning kring vilka 
kommunala verksamheter som skulle kunna konkurrensutsättas/ läggas ut på 
entreprenad. Denna utredning togs fram av kommunledningsförvaltningen 
med remiss till samtliga nämnder efter ett uppdrag från kommunstyrelsen 
(ärendenr: 2015/404). Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2016-
09-07 ( § 206/2021). 
 
5. Avyttra egendom/fordon/skog/mark som i närtid inte behövs för 

kommunens långsiktiga utveckling. 
 
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter (fastighetsstrategin) där avyttring också ingår. 

I investeringspotten för strategiskt markinköp i budgeten ligger även avyttring. 
När det gäller fordon så framhåller samhällsbyggnadschefen att det inte ligger 
ett stort värde i kommunens fordon men att samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar för att optimera användandet av fordon där det exempelvis finns 
planer på att ha en fordonsansvarig för hela kommunen.  
6. Gå igenom samtliga kommunens avtal med externa parter, eventuellt säga 

upp/omförhandla dessa. 
 
Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla tecknade 
avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans med 
Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.  Det 
pågår ett ständigt arbete med att förbättra kommunens arbete med inköp och 
att tydliggöra vilka tjänstepersoner som har behörighet att göra en beställning 
eller en direktupphandling. På varje förvaltning finns en inköpssamordnare. 
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Det har även tagits fram tydliga mallar för hantering av direktupphandling samt 
så bevakas att inköp sker enligt kommunens ramavtal (finns en avtalskatalog 
att förhålla sig till).    
 
7. Ta fram en tydlig plan för underhåll med mera på kommunens fastigheter 

och egendom. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har som ansvar att förvalta kommunens 
fastigheter. Att upprätta en plan för underhåll på kommunens fastigheter och 
egendom är därför en fråga för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
8. Undersöka om möjlighet till ytterligare samverkan med närliggande 

kommuner inom främst administration. 
 
Det pågår ständigt dialoger med närliggande kommuner om utökad 
samverkan, dels i form av avtalssamverkan, dels i form av kommunalförbund. 
I rapporten för avtalssamverkan som presenteras i samband med 
årsredovisningen finns en redovisning att tillgå. Förvaltningarna har även 
sedan tidigare gett förslag på utökad samverkan i form av att lägga 
verksamhet i gemensamma kommunalförbund. 
 
9. Ökad samverkan inom kommunen, konkretisera denna samverkan mellan 

nämndernas politiker och förvaltningar. 
 
Det pågår ett ständigt arbete inom och mellan förvaltningarna att se över hur 
vi kan arbeta mer förvaltningsöverskridande. För närvarande utreds 
möjligheten till förvaltningsövergripande tjänster och det pågår flera projekt 
såsom gemensamt kontaktcenter och bemanningsenhet. Politiskt sker det 
kontinuerligt presidieavstämningar med bland annat syftet att diskutera 
samverkan mellan förvaltningar.   
 
10. Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska 

antalet anställda personer inom administration och de personalresurser 
som inte är direkt kopplade till vård och skola. 

Idag finns det inga överflödiga administrativa tjänster utifrån den verksamhet 
som kommunen bedriver. Förvaltningen vill framhålla att målsättningen att 
minska personalresurser inom administrationen istället borde handla om att 
bland annat se över vilka rättsliga skyldigheter kommunen har, vilken 
ambitionsnivå kommun ska ha när det gäller att leverera administrativa 
tjänster till verksamheten (nämnd och förvaltning), antal utredningsuppdrag 
samt beslutade och pågående projekt. 
 
Istället för en målsättning att minska antalet anställda borde således fokus 
läggas på att anpassa, förändra och ta bort verksamhet och/eller sänka 
ambitionsnivån och/eller minska antal utredningsuppdrag och/eller minska 
antal projekt.  
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11. Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter 
beslutet om rätten till heltid. 

 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2016-09-07 att projektet ”Heltid en rättighet – 
deltid en möjlighet” skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms 
kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som 
en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett givet antal tillfällen per år 
ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid.om att genomföra projektet 
 
Under genomförandet av projektet har antal årsarbetare ökat under perioden 
2018-2019 och har sedan minskat under år 2020. Minskningen beror bland 
annat på en rad olika åtgärder som minskat antalet årsarbetare, till exempel 
stängning av verksamheter och förändringar av schema. 
 
En ekonomisk kalkyl över vad kostnaderna kring heltidsprojektet har genererat 
är komplext att ta fram då det är många förändringar som spelar in på antalet 
årsarbetare och hur många timmar som har genererats inom verksamheten. 
 
12. Införa omedelbart återanställning-/nyanställningstopp. 
 
I januari månad 2020 fattade kommunstyrelsen beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar 
 
13. Omedelbart avyttra överblivna/ej utnyttjade fastigheter/lokaler. 
 
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter där avyttring också ingår. 

14. Snarast utreda konsekvenserna att internhyresmodellen och ta fram 
eventuella förbättringar, alternativt avskaffa modellen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har initierat en översyn av internhyresmodellen 
med syfte att utvärdera modellen där ärendet kommer att hanteras under 
2021.  
Kommunledningsförvaltningen kan, som framgår av tidigare tjänsteskrivelse, 
konstatera att Tidaholms kommun redan har ett system för upprättande av 
åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa 
åtgärdsplaner tas däremot fram av respektive nämnd då nämnden, enligt 
kommunens ekonomiska styrprinciper, är ansvarig för att anpassa sin 
verksamhet inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Dessa 
åtgärdsplaner följs sedan upp av kommunstyrelsen som en del av 
tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
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Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

- Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande av Runo Andersson (L), 
föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen vara besvarad. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter 

upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans – efter 
återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03. 

 Kommunstyrelsens beslut § 17/2021, ”Beslut om besvarande av 
motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att 
få en budget i balans”, 2021-01-13. 

 Arbetsutskottets beslut § 150/2020, ”Beslut om besvarande av motion 
om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en 
budget i balans”, 2020-12-16. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige 
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans”, 
kanslichef Anna Eklund, 2020-12-16. 

 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.  

 
Reservation 
Ambjörn Lennartsson (M) och Runo Johansson (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-03 
 
Ärendenummer 
2020/47 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans - efter 
återremiss.  
 
Ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans. 
 
Kommunledningsförvaltningen och därefter kommunstyrelsens arbetsutskott 
har berett ärendet och föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-13 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll 
inte var helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14. 
 
Kommunledningsförvaltningen har nu gjort en redogörelse för samtliga 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan.  
 
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av 
tjänsteskrivelse ” Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en 
åtgärdsplan för att få en budget i balans”, kanslichef Anna Eklund, 2020-12-
16. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 17/2021, ”Beslut om besvarande av 

motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att 
få en budget i balans”, 2021-01-13. 

 Arbetsutskottets beslut § 150/2020, ”Beslut om besvarande av motion 
om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en 
budget i balans”, 2020-12-16. 

 Tjänsteskrivelse Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige 
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans”, 
kanslichef Anna Eklund, 2020-12-16. 

 Motion ” Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan 
för en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.  

 
Utredning 
1. Månatlig uppföljning av ekonomin och budgetutfall med åtföljande beslut 

om omedelbara åtgärder vid negativa avvikelser (Gäller alla nämnder med 
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särskilt fokus på kommunstyrelsen som utöver sin egen budget även har 
uppsiktsplikten över nämnderna). 

Det sker en månatlig uppföljning sedan augusti 2019. Varje nämnd rapporterar 
en månatlig uppföljning där en åtgärdsplan/handlingsplan ska tas fram för att 
få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner 
redovisas i samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som 
nämnderna gör.  Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av 
kommunstyrelsen. 

2. Omedelbar översyn av attest och delegations regler/policy. Målsättning 
med denna översyn är att politikerna skall öka sin attest och beslutsrätt 
och därmed öka kontrollen över ekonomin. 

 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2020 om att revidera kommunens 
attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat de olika 
attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och nämnderna 
behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för revidering och 
beslut. 
 
Om attestrollerna och deras ansvar ska ändras bör detta genomföras genom 
en revidering av attestreglementet. Rent praktiskt hanterar kommunen cirka 
25 000 fakturor per år och det är därför lämpligt att det främst är 
tjänstepersoner som attesterar fakturor.  
 
3. Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 

resursfördelningsmodell. 
 

Förvaltningen kan konstatera att en utredning av resursfördelningsmodellen i 
sig inte kommer att generera mer intäkter/medel till kommunen. 
  
4. Ta fram de delar av kommunens verksamhet som i stället för egen 

verksamhet kan läggas ut på entreprenad. 
 

Förvaltningen kan konstatera att det redan finns en utredning kring vilka 
kommunala verksamheter som skulle kunna konkurrensutsättas/ läggas ut på 
entreprenad. Denna utredning togs fram av kommunledningsförvaltningen 
med remiss till samtliga nämnder efter ett uppdrag från kommunstyrelsen 
(ärendenr: 2015/404). Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2016-
09-07 ( § 206/2021). 
 
5. Avyttra egendom/fordon/skog/mark som i närtid inte behövs för 

kommunens långsiktiga utveckling. 
 

I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter (fastighetsstrategin) där avyttring också ingår. 

I investeringspotten för strategiskt markinköp i budgeten ligger även avyttring. 
När det gäller fordon så framhåller samhällsbyggnadschefen att det inte ligger 
ett stort värde i kommunens fordon men att samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar för att optimera användandet av fordon där det exempelvis finns 
planer på att ha en fordonsansvarig för hela kommunen.  
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6. Gå igenom samtliga kommunens avtal med externa parter, eventuellt säga 
upp/omförhandla dessa. 

 
Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla tecknade 
avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans med 
Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.  Det 
pågår ett ständigt arbete med att förbättra kommunens arbete med inköp och 
att tydliggöra vilka tjänstepersoner som har behörighet att göra en beställning 
eller en direktupphandling. På varje förvaltning finns en inköpssamordnare. 
Det har även tagits fram tydliga mallar för hantering av direktupphandling samt 
så bevakas att inköp sker enligt kommunens ramavtal (finns en avtalskatalog 
att förhålla sig till).    
 
7. Ta fram en tydlig plan för underhåll med mera på kommunens fastigheter 

och egendom. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har som ansvar att förvalta kommunens 
fastigheter. Att upprätta en plan för underhåll på kommunens fastigheter och 
egendom är därför en fråga för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
8. Undersöka om möjlighet till ytterligare samverkan med närliggande 

kommuner inom främst administration. 
 
Det pågår ständigt dialoger med närliggande kommuner om utökad 
samverkan, dels i form av avtalssamverkan, dels i form av kommunalförbund. 
I rapporten för avtalssamverkan som presenteras i samband med 
årsredovisningen finns en redovisning att tillgå. Förvaltningarna har även 
sedan tidigare gett förslag på utökad samverkan i form av att lägga 
verksamhet i gemensamma kommunalförbund. 
 
9. Ökad samverkan inom kommunen, konkretisera denna samverkan mellan 

nämndernas politiker och förvaltningar. 
 

Det pågår ett ständigt arbete inom och mellan förvaltningarna att se över hur 
vi kan arbeta mer förvaltningsöverskridande. För närvarande utreds 
möjligheten till förvaltningsövergripande tjänster och det pågår flera projekt 
såsom gemensamt kontaktcenter och bemanningsenhet. Politiskt sker det 
kontinuerligt presidieavstämningar med bland annat syftet att diskutera 
samverkan mellan förvaltningar.   

 
10. Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska 

antalet anställda personer inom administration och de personalresurser 
som inte är direkt kopplade till vård och skola. 

Idag finns det inga överflödiga administrativa tjänster utifrån den verksamhet 
som kommunen bedriver. Förvaltningen vill framhålla att målsättningen att 
minska personalresurser inom administrationen istället borde handla om att 
bland annat se över vilka rättsliga skyldigheter kommunen har, vilken 
ambitionsnivå kommun ska ha när det gäller att leverera administrativa 
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tjänster till verksamheten (nämnd och förvaltning), antal utredningsuppdrag 
samt beslutade och pågående projekt. 
 
Istället för en målsättning att minska antalet anställda borde således fokus 
läggas på att anpassa, förändra och ta bort verksamhet och/eller sänka 
ambitionsnivån och/eller minska antal utredningsuppdrag och/eller minska 
antal projekt.  
 
11. Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter 

beslutet om rätten till heltid. 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2016-09-07 att projektet ”Heltid en rättighet – 
deltid en möjlighet” skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms 
kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som 
en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett givet antal tillfällen per år 
ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid.om att genomföra projektet 
 
Under genomförandet av projektet har antal årsarbetare ökat under perioden 
2018-2019 och har sedan minskat under år 2020. Minskningen beror bland 
annat på en rad olika åtgärder som minskat antalet årsarbetare, till exempel 
stängning av verksamheter och förändringar av schema. 
 
En ekonomisk kalkyl över vad kostnaderna kring heltidsprojektet har genererat 
är komplext att ta fram då det är många förändringar som spelar in på antalet 
årsarbetare och hur många timmar som har genererats inom verksamheten. 
 
12. Införa omedelbart återanställning-/nyanställningstopp. 

 
I januari månad 2020 fattade kommunstyrelsen beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar 
 
13. Omedelbart avyttra överblivna/ej utnyttjade fastigheter/lokaler. 

 
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter där avyttring också ingår. 

14. Snarast utreda konsekvenserna att internhyresmodellen och ta fram 
eventuella förbättringar, alternativt avskaffa modellen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har initierat en översyn av internhyresmodellen 
med syfte att utvärdera modellen där ärendet kommer att hanteras under 
2021.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan, som framgår av tidigare tjänsteskrivelse, 
konstatera att Tidaholms kommun redan har ett system för upprättande av 
åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa 
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åtgärdsplaner tas däremot fram av respektive nämnd då nämnden, enligt 
kommunens ekonomiska styrprinciper, är ansvarig för att anpassa sin 
verksamhet inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Dessa 
åtgärdsplaner följs sedan upp av kommunstyrelsen som en del av 
tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.  

 
Sändlista 
Förslagsställarna
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2020/47 

§ 17 Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll inte är helt utredd 
gällande punkterna 3,4,10,11,14. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans.  
 
Motionärerna framhåller att för att kunna hantera en kommande kärv ekonomi 
i Tidaholm krävs anpassningar och åtgärder. De anser därför att det är 
nödvändigt att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och låter upprätta en 
åtgärdsplan. Motionärerna anser att det är en mindre lämplig väg att öka 
kommunens inkomster genom att höja taxor och avgifter och/eller att höja 
skatten. Däremot anser motionärerna att det är viktigt att politiken har grepp 
om ekonomin så att politikerna kan prioritera rätt inom kommunens olika 
verksamheter. I motionen lyfts ett antal olika exempel på åtgärder som 
åtgärdsplanen bör fokusera på. 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet där synpunkter främst 
inhämtats från ekonomiavdelningen.  
 
Tidaholms kommun arbetar efter de ekonomiska styrprinciper som 
kommunfullmäktige antagit. Dessa finns att läsa i kommunens strategiska plan 
och budget. Enligt de ekonomiska styrprinciperna är varje nämnd ansvarig för 
att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den, av kommunfullmäktige, 
tilldelade budgetramen. Det framgår av styrprinciperna att det därför är viktigt 
att de mål som upprättas för nämnderna är realistiska så att de resurser som 
ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Detta arbete sker 
varje år i samband med att kommunstyrelsen bereder ett förslag till strategisk 
plan och budget som sedan antas i kommunfullmäktige.  
 
I styrprinciperna framgår även att varje nämnd ansvarar för att ha en 
beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter, detta 
genom omprioriteringar och omfördelningar inom den budget som tilldelats. 
Om det ändå skulle visa sig att den tilldelade ramen inte är tillräcklig ska 
nämnden i första hand vidta åtgärder genom att omdisponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram, i andra hand aktualisera hos 
kommunfullmäktige att det finns ett behov av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
 
Tidaholms ekonomiska styrprinciper innebär alltså att varje nämnd är 
ansvariga för och skyldiga att anpassa, förändra och att effektivisera sin 
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verksamhet vid ett befarat underskott. Det är varje enskild nämnd som fattar 
de nödvändiga besluten inom det reglemente som kommunfullmäktige antagit 
för nämndens ansvarsområde.     
 
Varje nämnd ska därför ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att få en 
ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner redovisas i 
samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som nämnderna 
gör.   
 
Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av kommunstyrelsen som enligt 6 
kap. 1 § KL har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen 
har under 2020 i rollen som tillsynsansvarig vidtagit olika åtgärder. I januari 
månad 2020 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar. Kommunstyrelsen har även 
initierat två tillsynsärenden gällande social- och omvårdnadsnämnden 
(ärende.nr 2020/145) och barn- och utbildningsnämnden (ärende.nr 
2020/144). Kommunstyrelsen föreslog vidare (§ 161/2020) kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en 
budget i balans till och med 2020-12-31. Detta ärende återremitterades dock 
av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för komplettering med en 
fördjupad information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden 
underskott uppstått och vad det beror på. 
  
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att ett flertal andra av de 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan redan är beslutade, påbörjade eller genomförda åtgärder och 
aktiviteter. Till exempel fattade kommunfullmäktige §17/2020 beslut om att 
revidera kommunens attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat 
de olika attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och 
nämnderna behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för 
revidering och beslut.  
 
En annan åtgärd som framhålls i motionen är att överblivna eller ej nyttjade 
fastigheter ska avyttras. I kommunens strategiska mål avseende god 
ekonomisk hushållning är en strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Arbetet är 
även påbörjat med att ta fram en övergripande strategi för användandet av 
kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har också initierat en 
översyn av internhyresmodellen med syfte att utvärdera modellen där ärendet 
kommer att hanteras under 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att vissa av de föreslagna 
åtgärderna inte är möjliga att genomföra såsom att gå igenom samtliga 
kommunens avtal med externa parter och eventuellt säga upp/omförhandla 
dessa. Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla 
tecknade avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans 
med Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
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generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.   
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms kommun redan 
har ett system för upprättande av åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans 
vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner tas däremot fram av 
respektive nämnd då nämnden, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, 
är ansvarig för att anpassa sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen. Dessa åtgärdsplaner följs sedan upp av 
kommunstyrelsen som en del av tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen.  

- Peter Friberg (M), Mikael Hallin (C), Lennart Nilsson (SD), Ambjörn 
Lennartsson (SD) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då den inte är 
helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Fribergs med flera yrkande om återremiss. Ordföranden ställer 
först Fribergs yrkande om återremiss under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
NEJ: 
Ärendet ska återremitteras. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), 
Tony Pettersson (S), Hajrudin Abdihodzic (V) 
 
Följande röstar NEJ:  
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Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart 
Nilsson (SD), Zelal- Sara Yesildeniz (-) Peter Friberg (M) 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 150/2020 ”Beslut om besvarande av motion 

om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi 
i balans”, 2020-12-16. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter 
upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans”, kanslichef Anna 
Eklund, 2020-12-04. 

 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.  

 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen
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§ 150 Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans.  
 
Motionärerna framhåller att för att kunna hantera en kommande kärv ekonomi 
i Tidaholm krävs anpassningar och åtgärder. De anser därför att det är 
nödvändigt att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och låter upprätta en 
åtgärdsplan. Motionärerna anser att det är en mindre lämplig väg att öka 
kommunens inkomster genom att höja taxor och avgifter och/eller att höja 
skatten. Däremot anser motionärerna att det är viktigt att politiken har grepp 
om ekonomin så att politikerna kan prioritera rätt inom kommunens olika 
verksamheter. I motionen lyfts ett antal olika exempel på åtgärder som 
åtgärdsplanen bör fokusera på. 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet där synpunkter främst 
inhämtats från ekonomiavdelningen.  
 
Tidaholms kommun arbetar efter de ekonomiska styrprinciper som 
kommunfullmäktige antagit. Dessa finns att läsa i kommunens strategiska plan 
och budget. Enligt de ekonomiska styrprinciperna är varje nämnd ansvarig för 
att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den, av kommunfullmäktige, 
tilldelade budgetramen. Det framgår av styrprinciperna att det därför är viktigt 
att de mål som upprättas för nämnderna är realistiska så att de resurser som 
ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Detta arbete sker 
varje år i samband med att kommunstyrelsen bereder ett förslag till strategisk 
plan och budget som sedan antas i kommunfullmäktige.  
 
I styrprinciperna framgår även att varje nämnd ansvarar för att ha en 
beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter, detta 
genom omprioriteringar och omfördelningar inom den budget som tilldelats. 
Om det ändå skulle visa sig att den tilldelade ramen inte är tillräcklig ska 
nämnden i första hand vidta åtgärder genom att omdisponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram, i andra hand aktualisera hos 
kommunfullmäktige att det finns ett behov av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
 
Tidaholms ekonomiska styrprinciper innebär alltså att varje nämnd är 
ansvariga för och skyldiga att anpassa, förändra och att effektivisera sin 
verksamhet vid ett befarat underskott. Det är varje enskild nämnd som fattar 
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de nödvändiga besluten inom det reglemente som kommunfullmäktige antagit 
för nämndens ansvarsområde.     
 
Varje nämnd ska därför ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att få en 
ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner redovisas i 
samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som nämnderna 
gör.   
 
Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av kommunstyrelsen som enligt 6 
kap. 1 § KL har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen 
har under 2020 i rollen som tillsynsansvarig vidtagit olika åtgärder. I januari 
månad 2020 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar. Kommunstyrelsen har även 
initierat två tillsynsärenden gällande social- och omvårdnadsnämnden 
(ärende.nr 2020/145) och barn- och utbildningsnämnden (ärende.nr 
2020/144). Kommunstyrelsen föreslog vidare (§ 161/2020) kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en 
budget i balans till och med 2020-12-31. Detta ärende återremitterades dock 
av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för komplettering med en 
fördjupad information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden 
underskott uppstått och vad det beror på. 
  
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att ett flertal andra av de 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan redan är beslutade, påbörjade eller genomförda åtgärder och 
aktiviteter. Till exempel fattade kommunfullmäktige §17/2020 beslut om att 
revidera kommunens attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat 
de olika attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och 
nämnderna behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för 
revidering och beslut.  
 
En annan åtgärd som framhålls i motionen är att överblivna eller ej nyttjade 
fastigheter ska avyttras. I kommunens strategiska mål avseende god 
ekonomisk hushållning är en strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Arbetet är 
även påbörjat med att ta fram en övergripande strategi för användandet av 
kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har också initierat en 
översyn av internhyresmodellen med syfte att utvärdera modellen där ärendet 
kommer att hanteras under 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att vissa av de föreslagna 
åtgärderna inte är möjliga att genomföra såsom att gå igenom samtliga 
kommunens avtal med externa parter och eventuellt säga upp/omförhandla 
dessa. Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla 
tecknade avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans 
med Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.   
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms kommun redan 
har ett system för upprättande av åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans 
vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner tas däremot fram av 
respektive nämnd då nämnden, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, 
är ansvarig för att anpassa sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen. Dessa åtgärdsplaner följs sedan upp av 
kommunstyrelsen som en del av tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen.  

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter 

upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans”, kanslichef Anna 
Eklund, 2020-12-04. 

 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.   

 
Reservation 
Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-04 
 
Ärendenummer 
2020/47 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans.  
 
Ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans.  
 
Motionärerna framhåller att för att kunna hantera en kommande kärv ekonomi 
i Tidaholm krävs anpassningar och åtgärder. De anser därför att det är 
nödvändigt att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och låter upprätta en 
åtgärdsplan. Motionärerna anser att det är en mindre lämplig väg att öka 
kommunens inkomster genom att höja taxor och avgifter och/eller att höja 
skatten. Däremot anser motionärerna att det är viktigt att politiken har grepp 
om ekonomin så att politikerna kan prioritera rätt inom kommunens olika 
verksamheter. I motionen lyfts ett antal olika exempel på åtgärder som 
åtgärdsplanen bör fokusera på. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion ” Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan 

för en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.   
 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet där synpunkter främst 
inhämtats från ekonomiavdelningen.  
 
Tidaholms kommun arbetar efter de ekonomiska styrprinciper som 
kommunfullmäktige antagit. Dessa finns att läsa i kommunens strategiska plan 
och budget. Enligt de ekonomiska styrprinciperna är varje nämnd ansvarig för 
att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den, av kommunfullmäktige,  
tilldelade budgetramen. Det framgår av styrprinciperna att det därför är viktigt 
att de mål som upprättas för nämnderna är realistiska så att de resurser som 
ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Detta arbete sker 
varje år i samband med att kommunstyrelsen bereder ett förslag till strategisk 
plan och budget som sedan antas i kommunfullmäktige.  
 
I styrprinciperna framgår även att varje nämnd ansvarar för att ha en 
beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter, detta 
genom omprioriteringar och omfördelningar inom den budget som tilldelats. 
Om det ändå skulle visa sig att den tilldelade ramen inte är tillräcklig ska 
nämnden i första hand vidta åtgärder genom att omdisponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram, i andra hand aktualisera hos 
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kommunfullmäktige att det finns ett behov av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
 
Tidaholms ekonomiska styrprinciper innebär alltså att varje nämnd är 
ansvariga för och skyldiga att anpassa, förändra och att effektivisera sin 
verksamhet vid ett befarat underskott. Det är varje enskild nämnd som fattar 
de nödvändiga besluten inom det reglemente som kommunfullmäktige antagit 
för nämndens ansvarsområde.     
 
Varje nämnd ska därför ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att få en 
ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner redovisas i 
samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som nämnderna 
gör.   
 
Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av kommunstyrelsen som enligt 6 
kap. 1 § KL har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen 
har under 2020 i rollen som tillsynsansvarig vidtagit olika åtgärder. I januari 
månad 2020 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar. Kommunstyrelsen har även 
initierat två tillsynsärenden gällande social- och omvårdnadsnämnden 
(ärende.nr 2020/145) och barn- och utbildningsnämnden (ärende.nr 
2020/144). Kommunstyrelsen föreslog vidare (§ 161/2020) kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en 
budget i balans till och med 2020-12-31. Detta ärende återremitterades dock 
av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för komplettering med en 
fördjupad information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden 
underskott uppstått och vad det beror på. 
  
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att ett flertal andra av de 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan redan är beslutade, påbörjade eller genomförda åtgärder och 
aktiviteter. Till exempel fattade kommunfullmäktige §17/2020 beslut om att 
revidera kommunens attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat 
de olika attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och 
nämnderna behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för 
revidering och beslut.  
 
En annan åtgärd som framhålls i motionen är att överblivna eller ej nyttjade 
fastigheter ska avyttras. I kommunens strategiska mål avseende god 
ekonomisk hushållning är en strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Arbetet är 
även påbörjat med att ta fram en övergripande strategi för användandet av 
kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har också initierat en 
översyn av internhyresmodellen med syfte att utvärdera modellen där ärendet 
kommer att hanteras under 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att vissa av de föreslagna 
åtgärderna inte är möjliga att genomföra såsom att gå igenom samtliga 
kommunens avtal med externa parter och eventuellt säga upp/omförhandla 
dessa. Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla 
tecknade avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans 
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med Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.   
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms kommun redan 
har ett system för upprättande av åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans 
vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner tas däremot fram av 
respektive nämnd då nämnden, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, 
är ansvarig för att anpassa sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen. Dessa åtgärdsplaner följs sedan upp av 
kommunstyrelsen som en del av tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta avslå 
motionen.  

 
Sändlista 
Motionärerna
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-26 
 
Ärendenummer 
2021/4 Namn 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut fattade av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 
 
Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-

04-21. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 2021-03-

1-2021-04-12. 
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen 2021-03-30 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chefen 2021-02-08-2021-04-16 
 Förteckning över nyanställda 2021-01-01-2021-01-31, 2021-02-01--

2021-02-28. 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 

571



 1/1

 

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

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-04-26 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-04-21,  
§ 42  

Beslut om översyn 
soliditetsmålen i 
ägardirektiven 

2021/155 

2021-04-21,  
§ 52 1.9 

Beslut remittering 
Motion - Beredskap 
och planer då 
Nobia/Marbodal 
har beslutat att 
flytta sin produktion 
från Tidaholm 

2021/142 

2021-04-21 
§ 53 1.9 

Beslut remittering 
Motion - 
Carport/tak för 
hemtjänstens och 
hemsjukvårdens 
bilar 

2021/156 
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-04-13 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kommunstyrelsen 
   
Anna-Karin Skatt     
0502-60 60 49 
anna-karin.skatt@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 
2021-03-18 1.1  Delegation av 

rätten att meddela 
föreskrifter enligt 
förordningen om 
särskilda 
begränsningar för 
att förhindra 
spridning av 
sjukdomen covid-
19 

KS 2021/125 

2021-04-12 1.1 

Risk- och 
sårbarhetsanalys 
för införande av 
Office 365 

KS 2019/253 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

573



 1/1

 

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

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-03-24 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av Ekonomichef 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-03-30 5.15 Upphandling 
Laboratorietjänster 2021/109 
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DELEGATIONSBESLUT 
2021-04-16 
 
Ärendenummer 
2021/4   
   
David Olsson     
0502-606040 
david.olsson@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-02-08 5.16 Förlängning av 
Sjunet-anslutning KS 2017/247 

2021-02-26 5.16 Avrop tjänst KF-
sändning KS 2019/69 

2021-04-01 5.16 Avrop hårdvara 
Server och Lagring KS 2018/333 

2021-04-14 5.16 Förlängning avtal 
Infocaption KS 2014/17 

2021-04-16 5.16 
Förlängning avtal 
fiberförbindelse 
Åsle 

KS 2019/110 

    
 
 
David Olsson 
IT-chef 
Kommunstyrelsen

575



FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text
460 Kultur och fritid Museum MUSEIASSISTENT 18-jan-21 61 Timanställning, allmän visstid
600 Barn och utbildning Ekedalen förskola BARNSKöT OUTB 11-jan-21 3 Vikariat
600 Barn och utbildning Ekedalen förskola BARNSKöT OUTB 11-jan-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Ekedalen förskola FÖRSKOLLÄRARE 07-jan-21 3 Vikariat
600 Barn och utbildning Ekedalens skola LÄRARE ÅRSK 1-6 07-jan-21 3 Vikariat
600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid ELEVASSISTENT 07-jan-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Fröjereds skola LÄRARE ÅRSK 1-7 07-jan-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Förskolan Axet BARNSKöT OUTB 11-jan-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄRARE 25-jan-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Förskolan Fröjered BARNSKÖTARE 25-jan-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLL OUTB 07-jan-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Grundsärskolan ELEVASSISTENT 08-jan-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 LÄRARE 07-jan-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 SPECIALPEDAGOG 08-jan-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 2 LÄRARE ÅRSK 4-9 07-jan-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Kompetenscentrum LÄRARE 08-jan-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 RESURSPERSON 07-jan-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE ÖVR ÄMNE 07-jan-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
700 Social och omvårdnad AME (lönestöd) BEREDSKAPSARB 04-jan-21 49 Tidsbegränsad allmänvisstid lönestöd
700 Social och omvårdnad Boendet Ariel BEHANDLINGSSEKR 15-jan-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hellidshemmet OMVÅRDARE 04-jan-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 07-jan-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 04-jan-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 11-jan-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 18-jan-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 01-feb-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Lindängen OMVÅRDARE 2 18-jan-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Midgård OMVÅRDARE 18-jan-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Personliga ass PERSONLIG ASS. 18-jan-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Personliga ass PERSONLIG ASS. 15-feb-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Sjuksköterskor SJUKSKÖTERSKA 11-jan-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Solvik 8 OMVÅRDARE 11-jan-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Utåtriktad dagligver STÖDASSISTENT 14-jan-21 6 Timanställning, vikariat
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställld från och med Anställningsform Anställningsform, text
080 Samhällsbygg Gata-/Parkservice PARK-O TRÄDGARB 29-mar-21 5 Tidsbestämd säsongsanställning
460 Kultur och fritid Forshall o simskola BADVAKTMÄSTARE 22-feb-21 1 Tillsvidare
460 Kultur och fritid Forshall o simskola BADVAKTMÄSTARE 22-feb-21 3 Vikariat
460 Kultur och fritid Kultur&Fritid adm ASSISTENT 18-feb-21 61 Timanställning, allmän visstid
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLL OUTB 15-feb-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 2 LÄRARE OBEHÖRIG 22-feb-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 2 LÄRARE ÖVR ÄMNE 22-feb-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
700 Social och omvårdnad AME (lönestöd) SERVICEASSISTEN 22-feb-21 49 Tidsbegränsad allmänvisstid lönestöd
700 Social och omvårdnad Enhetschef rehab/ssk ENHETSCHEF 01-apr-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Hellidshemmet OMVÅRDARE 03-feb-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 17-feb-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 01-mar-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 22-mar-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Midgård OMVÅRDARE 02-mar-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Midgård SERVICEASSISTEN 04-feb-21 49 Tidsbegränsad allmänvisstid lönestöd
700 Social och omvårdnad Midgård kök KOCK/KOKERSKA 08-mar-21 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
700 Social och omvårdnad Personliga ass PERSONLIG ASS. 15-feb-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Siggestorp STÖDBITRÄDE 01-mar-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Sjuksköterskor SJUKSKÖTERSKA 01-mar-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Sjuksköterskor SJUKSKÖTERSKA 16-apr-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Solvik 1 OMVÅRDARE 18-feb-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Solvik 1 SERVICEASSISTEN 04-feb-21 49 Tidsbegränsad allmänvisstid lönestöd
700 Social och omvårdnad Solvik 8 OMVÅRDARE 17-feb-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Solvik 8 OMVÅRDARE 2 08-feb-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Solvik 8 SERVICEASSISTEN 04-feb-21 49 Tidsbegränsad allmänvisstid lönestöd
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-30 
 
Ärendenummer 
2020/401 Kommunstyrelsen 
   
Marie Anebreid     
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Rapportlista kommunstyrelsen 2021-05-05 
 
Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2021-03-27 – 2021-04-26. 
 
KS 2020/171 Västra Götalands regionen - Regional utvecklingsstrategi för 

Västra Götaland 2021-2030  
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  
KS 2021/5 SKR – Cirkulär 21:18 Ändrade regler vid dag 180 i 

rebiliteringskedjan 
KS 2021/102 Samordningsförbundet Skaraborg - Protokoll styrelsemöte 

2021-02-23 
KS 2021/125 Beslut KF 2021-03-29 

Beslut om delegation av rätten att meddela föreskrifter enligt 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 

KS 2021/150 SBN - Utställning samråd detaljplan Tidaholms kommun - 
Gräset 1 

 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 

 

578



Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (3)  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 2 2021 2021-03-25 

1 

   
 

Plats och tid: Smedjegatan 18, Tidaholm och digitalt via Teams, klockan 13.00-
15.00  

  
Beslutande: Ingela Backman  
 Lennart Axelsson 
 Per Bergström 
 Katarina Wallgren  
 Maria Fredriksson 
 Mikael Snäll  
 Michael Brisman  
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, HR 

 
 
§ 12 
  
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar 
styrelsemötet för öppnat. 
 
 
§ 13 
 
Fastställande av dagordning 
 
Inga övriga frågor  
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa den föreslagna dagordningen.  
 
 
§ 14 
 
Val av justerare  
 
Styrelsen beslutar att: 
Välja Mikael Snäll till justerare. Justering via digital signering 
 
 
§ 15 
 
Ekonomi 2020 
 

Assently: eaa7f1e161b65aaf62cea5fbe25c769f66f3bbf389a3360b9ea9c1f0a2b790348a38df2d696fec2dbd741459535a54db052484f55da4ab5ca9cf57eb12d44d0f
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (3)  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 2 2021 2021-03-25 

2 

VD presenterar Årsredovisning för räkenskapsåret 2020, 
Lekmannarevisors utlåtande TBAB 2020 och Revisors PM 2020, se 
bilagor med motsvarande namn. 
VD presenterar Investeringsrapport 2020. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
§ 16 
 
Ekonomi 
 
VD redogör för resultatrapport tom feb. VD konstaterar att 
månadsresultatet för februari är sämre än budget. Ackumulerat 
resultatet är sämre än budget.  
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 17 
 
Ekonomi övriga bolag 
Årsredovisning för Stallängens Bostads AB presenteras av VD, se 
bilaga Årsredovisning 2020 Stallängens Bostad AB. 
 
Styrelsens beslut 
Lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
§ 18 
 
VD-rapport 
 
VD informerade om: 

• Personalarbete 
• Fastigheter 
• Löpande verksamhet 

 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 19 
 
Måluppfyllelse 2020 
 
VD redogjorde för måluppfyllelse för året 2020. 

Assently: eaa7f1e161b65aaf62cea5fbe25c769f66f3bbf389a3360b9ea9c1f0a2b790348a38df2d696fec2dbd741459535a54db052484f55da4ab5ca9cf57eb12d44d0f
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (3)  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 2 2021 2021-03-25 

3 

 
Styrelsen vill framföra sitt tack till all personal och VD för väl utfört 
arbete under 2020. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 20 
 
Styrelsemöten 2021 
 
26/4 Bolagsstämma & Konstituerande möte  
27-28/5 Strategidagar  
2/9  Styrelsedag, budgetförutsättningar  
7/10 Budgetbeslut  
16/12 Styrelsemöte 
 
 
§ 21 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor  
 
 
§ 22 
 
Styrelsemötet avslutas 
 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
Linda Göransson 
TEAB 
 
 
Justeras via digital signering av Mikael Snäll, Ingela Backman och 
Linda Göransson. 
 

Assently: eaa7f1e161b65aaf62cea5fbe25c769f66f3bbf389a3360b9ea9c1f0a2b790348a38df2d696fec2dbd741459535a54db052484f55da4ab5ca9cf57eb12d44d0f
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Tidaholms Bostads AB 
Org nr 556041-4582 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÅRSREDOVISNING 2020 
 
 

 
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms 

Bostadsaktiebolag får härmed avge följande Årsredovisning 
 
 

Assently: 8c62876c963abc3df58dcf498184a8e1c964fcbf7f3fac210d4b472102cd3fd438cf82c4043d6a41f7de745d4be53d61b65a02f4a210fe1f7b0a1a7f873f60deAssently: eaa7f1e161b65aaf62cea5fbe25c769f66f3bbf389a3360b9ea9c1f0a2b790348a38df2d696fec2dbd741459535a54db052484f55da4ab5ca9cf57eb12d44d0f
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Tidaholms Bostads AB 
Org nr 556041-4582 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Bostadsaktiebolag får 
härmed avge följande Årsredovisning. 

 

Innehåll 
VD har ordet ..................................................................................................................... 2 

Framtidsspaning ............................................................................................................... 2 

Tack! ................................................................................................................................. 2 

Personal ............................................................................................................................ 3 

Miljö .................................................................................................................................. 4 

Årsredovisning .................................................................................................................. 4 

Förvaltningsberättelse - Allmänt om verksamheten .................................................... 4 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning ........................................... 4 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret ................................................................ 5 

Vårt ändamål och befogenhet under året .................................................................... 5 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut .......................................................... 5 

Rapport över förändringar i eget kapital ........................................................................... 6 
Resultaträkning................................................................................................................. 7 
Balansräkning ................................................................................................................... 8 
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer ........................................10 
Underskrifter ................................................................................................................... 16 

Assently: 8c62876c963abc3df58dcf498184a8e1c964fcbf7f3fac210d4b472102cd3fd438cf82c4043d6a41f7de745d4be53d61b65a02f4a210fe1f7b0a1a7f873f60deAssently: eaa7f1e161b65aaf62cea5fbe25c769f66f3bbf389a3360b9ea9c1f0a2b790348a38df2d696fec2dbd741459535a54db052484f55da4ab5ca9cf57eb12d44d0f
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2 

 

 

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. 

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 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. 

Renovering i Kv. Brage är påbörjad vilket går i 
linje med vårt mål att renovera samtliga 
lägenheter innan 2035. 

Vi har aktivt arbetat med energi- 
effektiviseringar 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. 

 

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 

områden, marknaden styr givetvis detta 
projekt. 

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. 

 

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! 

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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Medarbetarnöjdhet 
90,5% 

 

Personal 
Målarbete 
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 
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. 

 
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. 

 
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 TBE- 
vaccinationer för samtliga, två 
motionsutmaningar, vi har uppnått en bättre 
samverkan och utsett Årets medarbetare, för 
att nämna några saker. 

 
Medarbetarenkät 
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. 

 

 

 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2020 landar på 
0,6 % för Tidaholms bostadsaktiebolag. Vilket 
är fantastiska siffror, inte desto mindre under 
en pågående pandemi. 

 
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. 

 
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 
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. 

 
Fordonsparken i bolaget har minskat sin 
fossila CO2 påverkan med 99,9%, detta genom 
att alla våra fordon drivs med HVO eller el. 

 
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. 

 
 

 

Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse- Allmäntom 
verksamheten 

 
Tidaholms Bostads AB ska på olika sätt agera 
på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
kommunens utveckling. Tillgång till bra 

bostäder till rimliga priser är nödvändigt för 
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft 
och tillväxt. 

 
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. 

 

 

Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

 
 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 23 669 22 874 21 007 20 377 
Rörelsemarginal % 13 11 10 13 
Balansomslutning 135 260 100 856 74 002 72 543 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

12 14 17 15 
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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. 

 
Det har varit och är ett stort tryck på 
lägenheter i vårt bestånd och vi har fler 
intressenter än vad vi kan erbjuda lägenheter. 

 
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 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. 

 
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. 

 
Omflyttningsgraden har varit 7 % och vår 
tillgänglighet var 99,3% för våra bestånd. 

 
Vi har investerat ca 35 MSEK under året. Detta 
är oerhört positivt att vi har kommit in vår nya 
fas med bolaget. 

 
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 avkastningsmål i ägardirektivet är 5% och 
resultatet för 2020 är 6,45 % i avkastning. 

 
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. 

 
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och 
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv. 

 
Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut 

 
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. 

 
Stallängen bostads AB är nu fusionerat med 
Tidaholms Bostads AB. 

 
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. 

 
Vi arbetar nu med att fastställa vilken strategi 
vi ska arbeta utefter, detta utreds p.g.a. långa 
tidplaner på vissa tänka projekt. 

 
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 Bundet eget kapital   Fritt eget kapital   

 Aktiekapital Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond Över- 
kursfond 

Fond för Bal.res. 
verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
1 000 

 
– 

 
200 

 
– 

 
– 11 125 

 
12 325 

Justerad IB 1 000 – 200 – – 11 125 12 325 
Årets resultat      1 849 1 849 
Förändringar direkt mot eget kapital 
Fusionsförlust     – -47 -47 
Fusion Willmans Bostad AB –   – 50 50 
Summa – – – – – 3 3 

Vid årets utgång 1 000 – 200 – – 12 977 14 177 

2020-12-31 Bundet eget kapital   Fritt eget kapital   

 Aktiekapital  Reservfond Över- 
kursfond 

Bal.res. 
inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
1 000 

  
200 

 
– 

  
12 977 

 
14 177 

Justerad IB 1 000  200 –  12 977 14 177 
Årets resultat      2 262 2 262 

Vid årets utgång 1 000  200 –  15 239 16 439 

 
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   15 239 

Summa   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 2020  2019 
 
Hyresintäkter 

  
23 669 

  
22 874 

Övriga förvaltningsintäkter   139   317 
  23 808  23 191 
Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 

  
-9 123 

  
-10 094 

Övriga externa kostnader  -3 344  -3 712 
Personalkostnader 2 -4 045  -3 586 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -4 218   -3 191 
Rörelseresultat  3 078  2 608 

Resultat från finansiella poster 
    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 36  13 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4   -852    -772 
Resultat efter finansiella poster  2 262  1 849 

Resultat före skatt  2 262  1 849 

Skatt på årets resultat 11   –    – 
Årets resultat  2 262  1 849 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 5 94 101  94 690 
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 055  1 197 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
7 

 
  17 897 

  
  2 983 

  113 053  98 870 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  7 176  – 
Fordringar hos koncernföretag  9 150  – 
Andra långfristiga fordringar 8   60    101 
  16 386  101 
Summa anläggningstillgångar  129 439  98 971 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter    110    108 
  110  108 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  53  77 
Fordringar hos koncernföretag  19  – 
Övriga fordringar  124  115 
Fordringar på Tidaholms kommun 10 5 142  1 099 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    295    248 
  5 633  1 539 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    78    238 
  78  238 
Summa omsättningstillgångar  5 821  1 885 

SUMMA TILLGÅNGAR  135 260  100 856 
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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 

  
1 000 

  
1 000 

Reservfond    200    200 
  1 200  1 200 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

  
12 977 

  
11 128 

Årets resultat    2 262    1 849 
  15 239  12 977 
  16 439  14 177 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

 
9 

 
  108 314 

  
  79 993 

  108 314  79 993 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

  
3 004 

  
2 404 

Leverantörsskulder  5 072  973 
Skulder till moderföretag  87  114 
Aktuell skatteskuld  253  – 
Övriga skulder  271  378 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    1 820    2 817 
  10 507  6 686 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  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 
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 

 
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 

 
100 år 

Garage/Carport 50 år 
Stam/Fönster/Köksinredning/Lgh Dörrar/Relaining Stam 50 år 
Värme/Ventilation/Hiss/Tak 40 år 
Fasad 75 år 
Badrum/Tvättstuga/Entrépartier/Entré Armatur/Ny ventilation tvättstuga 20 år 
Inre ytskikt, vitvaror 15 år 
Industribyggnad 
Byggnadsstomme 

 
100 år 

Ventilation 40 år 
Markanläggningar 20 år 
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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 effektivränte- 
metoden. 
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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 
2020 2019 

 

  7 6 
Totalt 7 6 

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2020 2019 

 
Ränteintäkter, övriga 

 
  36 

 
  13 

 36 13 
 
 
 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2020 2019 

 
Räntekostnader, övriga 

 
  -852 

 
  -772 

 -852 -772 
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Not 5 Byggnader och mark 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

150 924 

 
 

115 690 
Nyanskaffningar 3 141 26 882 
Rörelseförvärv – 10 913 
Avyttringar och utrangeringar   –   -2 561 
Vid årets slut 154 065 150 924 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-56 234 

 
-55 447 

Rörelseförvärv – -134 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 970 
Årets avskrivning   -3 730   -2 623 
Vid årets slut -59 964 -56 234 

Redovisat värde vid årets slut 94 101 94 690 

Varav mark   2020-12-31    2019-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2 683 2 375 
Rörelseförvärv   -   308 
Redovisat värde vid årets slut   2 683   2 683 

 
 
 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

4 299 

 
 

4 138 
Nyanskaffningar 345 161 
Avyttringar och utrangeringar   -660   – 
Vid årets slut 3 984 4 299 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-3 102 

 
-2 667 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 660 – 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden   -487   -435 
Vid årets slut -2 929 -3 102 

Redovisat värde vid årets slut 1 055 1 197 
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Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Vid årets början 

 
2 983 

 
5 780 

Rörelseförvärv – 10 913 
Omklassificeringar -3 141 -37 955 
Investeringar   18 055   24 245 
Redovisat värde vid årets slut 17 897 2 983 

 
 
 

Not 8 Andra långfristiga fordringar 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 101 63 
Tillkommande fordringar 20 38 
Reglerade fordringar   -61    
 60 101 

Redovisat värde vid årets slut 60 101 

 
Not 9 Långfristiga skulder 

  

 2020-12-31 2019-12-31 
 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 

 
97 053 

 
62 360 
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Not 10 Fordringar på Tidaholms kommun 
 2020-12-31 2019-12-31 
Beviljad kreditlimit 3 000 3 000 
Outnyttjad del   -3 000   -3 000 
Utnyttjat kreditbelopp – – 

 
Tillgodohavande på Tidaholms kommuns koncernkonto, 5 142 tkr (1 099 tkr). 

 
 

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 

Ställda säkerheter Inga 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: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (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   15 239 

Summa   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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Tidaholms kommunala bolag          Mars 2021

Inledning

Vi bifogar vår rapport till Styrelse och VD angående vår revision av räkenskapsåret 2020. Syftet med rapporten är 
främst att informera om väsentliga iakttagelser från revisionen. 
Under hösten 2020 har vi genomfört  granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den 
interna kontrollen samt den löpande redovisningen. Under februari 2021 har vi utfört granskning av bolagens 
årsredovisningar.

Vi hoppas ni finner rapporten givande!

Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas. 

 Skövde 2021-03-08

Vår sammanfattning och slutsats

2

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42
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Tidaholms kommunala bolag          Mars 2021

Rapport om årsredovisningen

Granskning av årsredovisningen
Baseras på revisorns riskbedömning  - att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter 

Beaktar delar av intern kontroll som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisning och uppnår en rättvisande bild av bolaget och koncernens resultat och 
ställning
Omfattar inte granskning och uttalande om effektivitet i intern kontroll.

Granskning av annan information 

Denna rapport omfattar inte granskning av någon annan information.

Slutsats
Årsredovisningen är  upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Ger en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Granskning av förslag till disposition av bolagets ansamlade vinst
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 

Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

Granskat om väsentliga beslut, åtgärder eller förhållanden bedöms leda till 
ersättningsskyldig mot bolaget.

Handlat i strid mot aktiebolagslag, årsredovisningslag eller bolagsordning

Slutsats
Vi har avslutat  vår granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse och 
bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt tillstyrka vinstdispositionen.

Vårt uppdrag

5

Uppdrag och genomförande enligt aktiebolagslagen 

Granskning enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
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Revisionens syfte

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi 
vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för er.

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning vilket sker genom vår 
förvaltningsrevision*. Obligatorisk rapportering till styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande 
förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar eller 
stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande fokusområden:

- Fullständighet och riktighet i intäktsredovisning och värdering av korresponderade fordringar.
- Fullständighet och riktig redovisning samt värdering av förvaltningsfastigheter
- Fullständig redovisning och uppföljning av investeringar & projektredovisning.
- Intern kontroll

Väsentlighetsgräns*

Väsentlighetsgräns åsätts med utgångspunkt i bolagets verksamhet, ägarstruktur, kapital- och 
finansieringsstruktur, effektivitet och tillförlitlighet i system och rutiner samt kontrollmiljö. 

 

Revisionens inriktning 

6

*Finns beskrivet i bilaga 1
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Vår inriktning och iakttagelser 

7

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Intäktsredovisning
Vi noterar;
Flera stora flöden (fjv, elnät,  telecom, entr, hyresintäkter)

- stabila och säkra flöden under god kontroll
- bedömning och verifiering att rätt kund faktureras rätt 

pris, inklusive att samtliga förbrukningar är underlag för 
fakturering

- verifiering att korrekt periodisering skett av intäkterna
- adekvata rutiner för hantering av förfallna fordringar

Vår bedömning är att intäktsredovisningen sker fullstädigt och 
korrekt periodiserat.

Kundfordringar Vi noterar;

     -      korrekt periodisering m.h.t. utförda ”leveranser” och 
hyresperioder  per 201231
     -      verifiering av att betalning inflyter fullständigt 
(matchningsrutin fakturajournal hos bolaget vs erhålla 
betalningar från bank)

- värdering osäkra fordringar bedöms tillfyllest

Vår bedömning är att posten kundfordringar är fullständigt 
redovisade och korrekt värderade. 

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Vår inriktning och iakttagelser 

8

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor, forts

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Förvaltningsfastigheter
Tidaholms Bostads AB

Bolagets  väsentligaste balanspost  är förvaltningsfastigheter,94 
mkr samt  pågående projekt, 18 mkr.

Årsredovisningarna upprättas enligt K3 som utgår från att bokfört 
värde inte får överstiga verkligt värde. 

Fastighetsbeståndet  värderades av extern värderare senast 2018

Värderingarna syftar till att; 
- ge indikation på eventuellt nedskrivningsbehov
- ge underlag till upplysning om verkliga värden i not

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid 
nyproduktion och utgifter,
- aktiverade uh-utgifter av ny/varaktig karaktär bokföringsmässigt, 
redovisas enligt fastställda principer vilka synes relevanta,.
- fastigheterna är komponentindelade och avskrivs baserat på 
individuella nyttjandetider per komponent,.
- övervärde finns i beståndet då bedömda marknadsvärden enligt 
den externa värderingen uppgår till  totalt, ca 160 mkr - att jämföra 
med bokfört värde om 94.
För två mindre fastigheter, Astern och Drott, erhålls endast 
marginella driftsöverskott.
 

Bokförda värden på förvaltningsfastigheterna bedöms 
sammantaget korrekt redovisade.

Där de skattemässiga bokförda värdena skiljer sig från de 
bokföringsmässiga värdena uppstår s.k. temporära skillnader för 
vilka uppskjutna skatteposter skall redovisas enligt regelverket 
K3. 
Då endast marginella skillnader föreligger har bolaget valt att inte 
redovisas uppskjutna skatteposter.

Den pågående ombyggnadsprojektet fastigheten Brage beräknas 
färdigställas under 2021. Vi rekommenderar att omsorgsfullt 
beaktande av komponentindelning liksom utrangering sker vid 
färdigställandet.

  

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Vår inriktning och iakttagelser 

9

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Uppskjuten skatt Tidaholms Bostads AB har skattemässiga underskottsavdrag om  
ca . 20 mkr. Med hänsyn till att det enskilda bolaget inte styr över 
nyttjandet eller timingen ur ett koncernperspektiv har bolaget valt 
att redovisa uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen.

De skattemässiga underskotten är koncernbidragsspärrade för 
nyttjande tom 2022. 

Materiella 
anläggningstillgångar
Tidaholms Energi AB

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid 
anskaffningar,

- avskrivning sker enligt fastställda planer vilka synes relevanta,

- vid ersättningsinvesteringar sker numera utrangering av ersatt 
komponent

Redovisning av materiella anläggningstillgågnar sker korrekt.

Varulager Vi har noterat vid granskning av lagret i Tidaholms Energi att en 
del av lagret utgörs av bränsle till bilarna och att detta inte 
inventeras.
Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi rekommenderar att ni bör se över om detta verkligen ska ingå i 
lagervärdet. 

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Vår inriktning och iakttagelser 

11

Område Iakttagelser Vår rekommendation Företagsledningens kommentarer

Ändringar i fast data

Åtkomst till fasta data,  Vi har vid vår rutingenomgång noterat att 
ingen uppföljning sker av ändringar i fast data. 
Utbetalningar sker på attesterade underlag, hanteras av tidaholms 
Kommun.

● Vi rekommenderar att införa en 
rutin för uppföljning av fast 
data. 

Attestrutin

Koncernen har av styrelsen fastställda attestinstruktioner vilka synes 
genomarbetade och tillfyllest. Dualitet i attesteringarna är en 
genomgående princip.
Vi noterar dock att manuella bokföringsallegat i vissa fall inte är 
föremål för attest. 

● Vi rekommenderar att även 
manuella bokföringsordrar blir 

föremål för attest.

Förvaltning & intern kontroll
Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för intäkter, inköp, löner, styrelsens och VD:s förvaltning, 
granskning av skatter och avgifter, genomgång av inkomstskatt och moms samt löpande redovisning. Här sammanfattar vi våra slutsatser och 
utvecklingsområden. Vi använder trafikljus för att bedöma väsentligheten av våra iakttagelser vilket finns beskrivet i bilaga 2. 
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Övriga frågor4
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Granskning av årsredovisningshandlingarna kommer att färdigställas under kommande vecka. 

Eventuella tillägg
Övriga kommentarer och frågor  
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Bilagor 
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

15

Ord Förklaring

Risk Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena 
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till 
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

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

Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i 
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. 

Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen.  I vår revision 
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot 
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även 
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan 
tillämplig lag.

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
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2021  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i förhåll-
ande till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021  Utfall

Andel i förhållande 
till omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2020
2020 
Utfall 

Jan Jan tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack Jan

2 144 100% 2 011 100% 133 2 144 % 2 011 100,0% 133 1 954 1 954
-1 043 49% -885 44% -158 -1 043 -48,6% -885 -44,0% -158 -668 -668

-337 -165% -260 13% -77 -337 -15,7% -260 -12,9% -77 -302 -302
-298 14% -354 18% 56 -298 -13,9% -354 -17,6% 56 -266 -266
466 -138% 512 25% -46 466 21,7% 512 25,5% -46 718 718

-385 -413 28 -385 -413 28 -334 -334
81 4% 99 5% -18 81 3,8% 99 4,9% -18 384 384

-72 -3% -94 -5% 22 -72 -94 22 -34 -34
9 0% 5 0% 4 9 0,4% 5 0,2% 4 350 350

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar

Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.

Resultat TBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Resultat efter finansnetto
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2021  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i förhåll-
ande till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021  Utfall

Andel i förhållande till 
omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse 

mot budget 2020
2020 
Utfall 

Feb Feb tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack Feb

2 133 100% 2 011 100% 122 4 277 % 4 022 100,0% 255 3 898 1 944
-1 419 67% -885 44% -534 -2 462 -57,6% -1 770 -44,0% -692 -1 620 -952

-276 -165% -259 13% -17 -613 -14,3% -519 -12,9% -94 -463 -161
-335 16% -354 18% 19 -633 -14,8% -708 -17,6% 75 -641 -375
103 -37% 513 26% -410 569 13,3% 1 025 25,5% -456 1 174 456

-395 -413 -780 -826 46 -668 -334
-292 -14% 100 5% -392 -211 -4,9% 199 4,9% -410 506 122

-70 -3% -94 -5% 24 -142 -188 46 -70 -36
-362 -17% 6 0% -368 -353 -8,3% 10 0,2% -363 435 86Resultat efter finansnetto

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar

Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.

Resultat TBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
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Styrelsen och verkställande direktören för 
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får härmed avge 

Årsredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020 
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Rapport över förändringar i 
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Stallängens Bostads AB 

Org nr 559189-5353 

2 

 

 

 
 

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.  

 
 

V ision för koncernen Tidaholms Energi  
 

TEAB utvecklar Tidaholmsbyggden och gör den hållbar och attraktiv. 
 

A ffärsidé 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 2020 2019 
Nettoomsättning 600 – 
Rörelsemarginal % 15 – 
Balansomslutning 9 301 5 392 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

1 – 
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3 

 

 

 
 

V äsentliga 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. 

 
V erksamhetsområde fastighet 

 

Under 2020 har hyresgästerna flyttat in och allt löpt på som planerat. 
 

V årt 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.  

 
V D 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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l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 56 477 kr, enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   56  

Summa   56  
 
 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter. 

Eget kapital  

2019-12-31  Bundet eget kapita   Fritt eget kapital  

 Aktiekapital Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond Över- 
kursfond 

Fond för Bal.res. 
verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
50 

 
– 

  
– 
 

– 
 

50 
Justerad IB 50 – – – – – 50 
Årets resultat     -42 -42 

Vid årets utgång 50 – – – – -42 8 

2020-12-31  Bundet eget kapita   Fritt eget kapital  
 Aktiekapital, Uppskriv- Reservfond Över- Fond för Bal.res. Summa eget 
 Nyemission 

under reg 
ningsfond Övr bundna 

fonder 
kursfond verkligt värde   inkl årets 

resultat 
kapital 

 
Ingående balans 

 
50 

 
– 

 
– 

 
– 
 

-42 
 

8 
Justerad IB 50 – – – – -42 8 
Årets resultat     98 98 
Summa – – – – – – – 

Vid årets utgång 50 – – – – 56 106 
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Resultaträkning  

Belopp i tkr Not 2020  2019 
 
Hyresintäkter 

  
600 

  
– 

Övriga förvaltningsintäkter    6     –  
  606  – 
Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 

  
-90 

  
– 

Övriga externa kostnader  -39  -4 
Personalkostnader 2 –  – 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -177     –  
Rörelseresultat  300  -4 

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 –  – 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4   -187     -38  
Resultat efter finansiella poster  113  -42 

Resultat före skatt  113  -42 

Skatt på årets resultat 11   -15     –  
Årets resultat  98  -42 
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 5 9 140  – 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
7 

 
  –  

  
  4 627  

  9 140  4 627 
Summa anläggningstillgångar  9 140  4 627 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter    –     –  
  –  – 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  –  – 
Övriga fordringar  –  – 
Fordringar på Tidaholms kommun 10 –  – 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    –     –  
  –  – 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    161     765  
  161  765 
Summa omsättningstillgångar  161  765 

SUMMA TILLGÅNGAR  9 301  5 392 
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Belopp i tkr  Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

   
  50  

  
  50  

   50  50 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

   
-42 

  

Årets resultat     98     -42  
   56  -42 
   106  8 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

 
9 

  
  9 150  

  
  4 591  

   9 150  4 591 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

   
11 

  
793 

Skulder till moderföretag   19  – 
Övriga skulder     15     –  
   45  793 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   9 301  5 392 
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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 
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 

 
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 20 år 
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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 effektivränte- 
metoden. 
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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 
2020 2019 

 

 

  – –  
Totalt – – 

 
 

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
2020 2019 

 

 

Ränteintäkter, övriga   –   –  
– – 

 
 
 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

 2020 2019 

 
Räntekostnader, övriga 

 
  -187  

 
  -38  

 -187 -38 
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Not 5 Byggnader och mark 
 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

– 

 
 

– 
Omklassificeringar   9 317    –  
Vid årets slut 9 317 – 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
– 

 
– 

Årets avskrivning   -177    –  
Vid årets slut -177 – 

Redovisat värde vid årets slut 9 140 – 

Varav mark   2020-12-31     2019-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden   454    –  
Redovisat värde vid årets slut   454    –  
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Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Vid årets början 

 
4 627 

 
– 

Omklassificeringar -8 863 – 
Investeringar   4 236    4 627  
Redovisat värde vid årets slut – 4 627 

 
 
 

Not 7 Långfristiga skulder 
2020-12-31 2019-12-31 

 

 

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen – 4 491 
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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: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (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   56  

Summa   56  
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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 
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Plats och tid: Smedjegatan 18, Tidaholm samt digitalt via Teams, klockan 13.00-
15.00   

  
Beslutande: Ingela Backman 
 Lennart Axelsson 
 Per Bergström 
 Katarina Wallgren  
 Maria Fredriksson 
 Mikael Snäll 
 Michael Brisman  
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, HR 
 Michael Löfborg, SEKO 
 Andreas Melander, Vision 
   
  
 § 18 

  
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar 
styrelsemötet för öppnat. 
 
 
§ 19 
 
Fastställande av dagordning 
 
Inga övriga frågor 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa den föreslagna dagordningen.  
 
 
§ 20 
 
Val av justerare  
 
Styrelsen beslutar att: 
Välja Mikael Snäll till justerare. Justering via digital signering. 
 
 
§ 21 
 
Ekonomi 2020 
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VD presenterar Årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2020, Lekmannarevisors utlåtande TEAB 2020 och 
Revisors PM 2020, se bilagor med motsvarande namn. 
VD presenterar Investeringsrapport 2020. 
 
Styrelsens beslut 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 22 
 
Ekonomi 
 
VD redogör för resultatrapport tom feb. VD konstaterar att 
månadsresultatet för februari är bättre än budget. Ackumulerat 
resultat är bättre än budget.  
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 23 
 
Ekonomi övriga bolag 
Årsredovisning för BOSNET AB och Netwest AB presenteras av 
VD, se bilaga BOSNET Årsredovisning 2020 och Netwest 
Årsredovisning 2020. 
 
Styrelsens beslut 
Lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
§ 24 
 
VD-Rapport 
 
VD informerade om: 

• Allmänt 
• Personalarbete 
• Fjärrvärme 
• Elhandel 
• Stadsnät 
• Elnät 
• Löpande verksamhet 

 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
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§ 25 
 
Måluppfyllelse 2020 
 
VD redogjorde för måluppfyllelse för året 2020. 
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till all personal och VD för väl utfört 
arbete under 2020. 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 26 
 
Internkontroll 2020 
 
VD presenterade Internkontrollrapporten 2021. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 

 
§ 27 
 
Ägarinstruktion TENAB 
 
VD presenterar framtagen ägarinstruktion för TENABs ägarombud 
till Årsstämman den 26/4, se bilaga Ägarinstruktion Tidaholms Elnät 
AB 2021. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 

 
§ 28 
 
Ägarinstruktion TBAB 
 
VD presenterar framtagen ägarinstruktion för TBABs ägarombud till 
Årsstämman den 26/4, se bilaga Ägarinstruktion Tidaholms Bostads 
AB 2021. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
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§ 29 
 
Ägarinstruktion BOSNET AB 
 
VD presenterar framtagen ägarinstruktion för BOSNET ABs 
ägarombud till Årsstämman den 12/5, se bilaga Ägarinstruktion 
BOSNET AB 2021. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 30 
 
Styrelsemöten 2021 
 
26/4 Bolagsstämma & Konstituerande möte  
27-28/5 Strategidagar  
2/9  Styrelsedag, budgetförutsättningar  
7/10 Budgetbeslut  
16/12 Styrelsemöte 
 
 
§ 31 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor 
 
 
 § 32 
 
Styrelsemötet avslutas 
 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
Linda Göransson 
TEAB 
 
 
Justeras via digital signering av Mikael Snäll, Ingela Backman och 
Linda Göransson. 
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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. 

 

Innehåll 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning ........................................... 5 
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Balansräkning - koncernen .............................................................................................. 12 
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Underskrifter ................................................................................................................... 48 
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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. 

Under året har hela vårt arbete kring strategi 
och målarbete 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 styrkort för 
2020 och 2021. 

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! 

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. 

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 

utöka vårt bestånd med de två husen på 
Kungsbro och Kaplanen i centrala Tidaholm. 

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. 

Vi kommer även att fortsätta bygga ut 
laddstolpsinfrastrukturen i Tidaholm med ett 
flertal laddstolpar för det växande antalet 
elbilar. 

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. 

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! 

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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Medarbetarnöjdhet 
90,5% 

Personal 
Målarbete 
Verksamhetsmålen har under året satt 
riktningen för arbetet och trots en del 
påverkan under coronapandemin har 
engagemanget varit högt på alla nivåer inom 
organisationen. 

 
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. 

 
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 %. 

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 TBE- 
vaccinationer för samtliga, två 
motionsutmaningar, vi har uppnått en bättre 
samverkan och utsett Årets medarbetare, för 
att nämna några saker. 

 
Medarbetarenkät 
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. 

 

 
 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
Solceller 
Under slutet av året inledde vi byggnation av 
en solcellsanläggning på Smedjegatan, den 
kommer att stå klar i början av 2021. 

 
Minskat bilåkande 
En trevlig bieffekt av Tappa motionsutmaning 
blev att fler lämnade bilen hemma och tog 
cykeln eller gick till jobbet och under lunchen. 

 

 

Årsredovisning 
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. 

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 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. 

 
Koncernen 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 139 080 146 931 136 404 122 900 
Rörelsemarginal % 17 23 20 20 
Balansomslutning 594 755 547 875 500 471 465 266 
Soliditet % 21 21 18 16 
Definitioner: se 
not 

    

Moderföretaget 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 92 917 100 265 92 974 80 000 
Rörelsemarginal % 12 15 14 13 
Balansomslutning 275 001 280 234 261 185 302 168 
Soliditet % 24 21 18 12 
Definitioner: se 
not 
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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. 

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. 

Resultatenhet Gemensamma Funktioner 
innehåller administration, ekonomi, HR, 
kundservice och företagsledning. 

 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

 
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. 

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. 

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. 

 
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 

 
Under året har investeringar gjorts med ca 
15,7 MSEK i vårt stadsnät. 

 
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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 
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 

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. 

 

 
Produktionen i vårt elnät ökar väsentligt, det 
produceras idag ca 68 GWh grön el i vårt 
område. 

 
Vi har under året sålt vår vattenkraftstation i 
Fröjered till en annan aktör, försäljningen 
gjordes under september månad. 

 
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! 

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! 

 
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. 

 

 

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. 

Vi har arbetat fram en gemensam 
företagsprofil för hela koncernen. Alla bilar 
har fått en uppfräschning och en modernare 
bolagsprofil monterad. 

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. 

 
Fastighet 

 

Vi har förvärvat en ny fastighet och har 
arbetat vidare mot vårt mål, att bli den största 
fastighetsförvaltaren i 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. 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. 

 

 
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. 

 
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. 
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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 Reserver Bal.res. Innehav utan Summa eget 
tillskjutet 

kapital 
inkl årets 

resultat 
bestämmande 

inflytande 
kapital 

 
Ingående balans 9 000 13 221 – 

 
70 174 

 
– 

 
92 395 

Justerad IB 9 000 13 221 – 70 174 – 92 395 
Årets resultat 22 746 – 22 746 

Förändringar direkt mot eget kapital 
   

Skatteeffekt ändrad skattesats – -12 – -12 
Summa – – – -12 – -12 

 
 

Vid årets utgång 9 000 13 221 – 92 908 – 115 129 

2020-12-31    
Aktiekapital Övrigt Reserver Bal.res. Innehav utan Summa eget 

tillskjutet 
kapital 

inkl årets 
resultat 

bestämmande 
inflytande 

kapital 

 
Ingående balans 9 000 13 221 – 

 
92 908 

 
– 

 
115 129 

Justerad IB 9 000 13 221 – 92 908 – 115 129 
Årets resultat 14 797 – 14 797 

Förändringar direkt mot eget kapital 
   

Utrangering internvinst – -4 323 – -4 323 
Skatteeffekt ändrad skattesats – 368 – 368 
Summa – – – -3 955 – -3 955 

 
 

Vid årets utgång 9 000 13 221 – 103 750 – 125 971 
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Eget kapital - moderföretaget 
 

 
2019-12-31  Bundet eget kapita l  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond Över- 
kursfond 

Fond för Bal.res. 
verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
9 000 

 
– 

 
– 

 
12 523 

 
– -712 

 
20 811 

Justerad IB 9 000 – – 12 523 – -712 20 811 
Årets resultat     -426 -426 
Vid årets utgång 9 000 – – 12 523 – -1 138 20 385 

2020-12-31  Bundet eget kapita l  Fritt eget kapital  
 Aktiekapital Uppskriv- 

ningsfond 
Reservfond Över- 

kursfond 
Fond för Bal.res. 

verkligt värde   inkl årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
9 000 

 
– 

 
– 

 
12 523 

 
– -1 138 

 
20 385 

Justerad IB 9 000 – – 12 523 – -1 138 20 385 
Årets resultat     -421 -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 10 964 

 

Summa 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  

Belopp i tkr Not 2020  2019 
 
Nettoomsättning 

 
2 

 
139 080 

  
146 931 

Aktiverat arbete för egen räkning 
Resultat från andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 

 2 064 
 

66 

 1 921 
 

38 
Övriga rörelseintäkter    10 774     5 329  
  151 984  154 219 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-48 291 

  
-45 354 

Övriga externa kostnader 3 -28 585  -27 513 
Personalkostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

4 -25 663 
 
  -25 671  

 -24 430 
 
  -23 683  

Rörelseresultat 5 23 774  33 239 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
 

6 

 

119 

  

158 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7   -5 216     -4 636  
Resultat efter finansiella poster  18 677  28 761 

Resultat före skatt  18 677  28 761 

Skatt på årets resultat 8   -3 880     -6 015  
Årets resultat  14 797  22 746 
Hänförligt till     
Moderföretagets aktieägare  14 797  22 746 
Innehav utan bestämmande inflytande  0  0 
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 9 149 117  133 355 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 326 268  289 728 
Inventarier, verktyg och installationer 11 2 227  2 555 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
12 

 
  31 687  

  
  50 287  

  509 299  475 925 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 2 838  2 757 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16, 18 142  142 
Uppskjuten skattefordran 17 17 340  17 636 
Andra långfristiga fordringar 18   60     101  
  20 380  20 636 
Summa anläggningstillgångar  529 679  496 561 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m 19    

Råvaror och förnödenheter    3 126     2 890  
  3 126  2 890 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  31 298  32 091 
Aktuell skattefordran  796  886 
Fordran på Tidaholms kommun  –  4 008 
Övriga fordringar  748  580 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20   9 527     10 567  
  42 369  48 132 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    19 581     292  
  19 581  292 
Summa omsättningstillgångar  65 076  51 314 

SUMMA TILLGÅNGAR  594 755  547 875 
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 
Aktiekapital 

21, 22  
9 000 

  
9 000 

Övrigt tillskjutet kapital  13 221  13 221 
Balanserat resultat inkl årets resultat    103 750     92 908  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  125 971  115 129 

Innehav utan bestämmande inflytande 
Summa eget kapital 

   –  
125 971 

   –  
115 129 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

 
 

17 

 

  40 144  

  

  37 056  
  40 144  37 056 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

23  
  317 358  

  
  309 824  

  317 358  309 824 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

  
20 656 

  
12 556 

Skuld till Tidaholms kommun  7 665  – 
Leverantörsskulder  18 380  9 270 
Aktuell skatteskuld  466  – 
Övriga skulder  13 691  13 557 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25   50 424     50 483  
  111 282  85 866 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  594 755  547 875 
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Kassaflödesanalys - koncernen  

 
Belopp i tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

 
 

29 

 
 

18 677 

 
 

28 761 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 31   21 436    23 683  
  40 113 52 444 
Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

   –    –  

förändringar av rörelsekapital  40 113 52 444 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 

  
-236 

 
-421 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -1 780 11 135 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder    24 734    -737  
Kassaflöde från den löpande verksamheten    62 831    62 421  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

  

-66 235 

 

-75 677 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  2 824 131 
Avyttring av förvaltningsfastigheter    –    591  
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -63 411    -74 955  

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 

  

31 400 

 

27 795 
Amortering av lån    -11 531    -15 135  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    19 869    12 660  

Årets kassaflöde  19 289 126 
Likvida medel vid årets början  292 166 
Likvida medel vid årets slut 30 19 581 292 
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Resultaträkning - moderföretaget    

Belopp i tkr Not 2020 2019 
 
Nettoomsättning 

 
2 

 
92 917 

 
100 265 

Aktiverat arbete för egen räkning  2 064 1 921 
Övriga rörelseintäkter    7 090    6 170  
  102 071 108 356 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-31 788 

 
-34 499 

Övriga externa kostnader 3 -24 808 -26 918 
Personalkostnader 4 -21 617 -20 843 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella    

anläggningstillgångar  -11 489 -10 855 
Förlust försäljning anläggningstillgång    -1 720    –  
Rörelseresultat 5 10 649 15 241 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 513 588 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7   -1 790    -1 311  
Resultat efter finansiella poster  9 372 14 518 

Bokslutsdispositioner    

Bokslutsdispositioner, övriga    -9 853    -15 030  
Resultat före skatt  -481 -512 

Skatt på årets resultat 8   60    86  
Årets resultat  -421 -426 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 9 38 749  38 665 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 108 976  98 376 
Inventarier, verktyg och installationer 11 1 172  1 357 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
12 

 
  10 178  

  
  15 158  

  159 075  153 556 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 13 18 040  18 040 
Fordringar hos koncernföretag 14 40 200  41 800 
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 1 500  1 500 

Uppskjuten skattefordran  660  599 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16, 18   142     142  
  60 542  62 081 
Summa anläggningstillgångar  219 617  215 637 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m 19    

Råvaror och förnödenheter    1 928     2 119  
  1 928  2 119 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  32 317  33 661 
Fordringar hos Tidaholms kommun  –  26 858 
Aktuell skattefordran  714  714 
Övriga fordringar  631  465 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20   452     726  
  34 114  62 424 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank 30   19 342     54  
  19 342  54 
Summa omsättningstillgångar  55 384  64 597 

SUMMA TILLGÅNGAR  275 001  280 234 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075

664



Tidaholms Energi AB 

Org nr 556063-9683 

Balansräkning - moderföretaget 

17 

 

 

 

Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 21, 22    

Bundet eget kapital     

Aktiekapital    9 000     9 000  
  9 000  9 000 
Fritt eget kapital     

Överkursfond  12 523  12 523 
Balanserat resultat  -1 138  -712 
Årets resultat    -421     -426  
    10 964     11 385  
  19 964  20 385 
Obeskattade reserver     
Ackumulerade överavskrivningar    57 883     48 029  
  57 883  48 029 
Långfristiga skulder 23    
Övriga skulder till kreditinstitut    144 227     160 779  
  144 227  160 779 
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  17 652  10 152 
Leverantörsskulder  10 371  6 744 
Skulder till koncernföretag  17 500  23 956 
Övriga skulder  2 042  1 911 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25   5 362     8 278  
  52 927  51 041 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  275 001  280 234 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Kassaflödesanalys - moderföretaget  

Belopp i tkr  2020 2019 
 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

  
 

9 372 

 
 

14 518 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 31   11 489    10 855  
  20 861 25 373 
Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

   –    –  

förändringar av rörelsekapital  20 861 25 373 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 

  
191 

 
-337 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -7 063 25 106 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder    29 758    -25 651  
Kassaflöde från den löpande verksamheten    43 747    24 491  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

  

-19 832 

 

-17 284 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  2 824 131 
Avyttring av finansiella tillgångar    1 600    1 600  
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -15 408    -15 553  

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån 

  

  -9 052  

 

  -8 902  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -9 052    -8 902  

Årets kassaflöde  19 287 36 
Likvida medel vid årets början    55    19  
Likvida medel vid årets slut 30 19 342 55 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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). 

 
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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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 leasing- 
avtal 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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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 effektivränte- 
metoden. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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 nuvärde- 
beräknats. 

 
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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste- 
talet 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 tilläggs- 
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets- 
intresse. 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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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 över- 
respektive 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 kapital- 
andelsfonden. 

 
 

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 redovisnings- 
principerna 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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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 åter- 
betalning fattats. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
 

 2020 2019 
Koncernen   
Nettoomsättning per rörelsegren   
Nätavgifter 38 610 39 245 
Hyresintäkter 24 109 22 874 
Elförsäljning 17 585 20 317 
Värmeleveranser 31 100 33 218 
Mottagningsavgifter 4 245 3 162 
Elproduktion 2 394 5 294 
Bredband och stadsnät 14 288 10 353 
Anslutning fjärrvärme 294 345 
Anslutning bredband 2 345 2 566 
Försäljning elcertifikat – 5 424 
Periodiserade vindkraftsanslutningar 1 349 823 
Engångsavgifter 648 1 274 
Övrigt   2 113    2 036  
 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

139 080 146 931 

Sverige   139 080    146 931  
 139 080 146 931 

 2020 2019 
Moderföretaget   
Nettoomsättning per rörelsegren   
Elförsörjning 17 585 20 317 
Värmeleveranser 33 042 35 310 
Mottagningsavgifter 4 245 3 162 
Elproduktion 2 395 5 294 
Bredband och stadsnät 14 733 10 630 
Anslutning fjärrvärme 294 345 
Anslutning bredband 2 345 2 566 
Försäljning gemensamma omkostnader dotterbolag 7 987 6 996 
Försäljning tjänster och material dotterbolag 10 291 10 221 
Försäljning tilldelade elcertifikat   –    5 424  
 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

92 917 100 265 

Sverige   92 917    100 265  
 92 917 100 265 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer  

  2020 2019 
Koncern 
PwC 
Revisionsuppdrag 

  
 

185 

 
 

185 
Skatterådgivning  – 27 
Andra uppdrag  14 8 

 
Moderföretag 
PwC 
Revisionsuppdrag 

  
 
 

85 

 
 
 

85 
Andra uppdrag  2 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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 
 

Medelantalet anställda varav varav 
2020 män 2019 män 

 

Moderföretaget 
Sverige   31 83% 29 83%  
Totalt i moderföretaget 31 83% 29 83% 

 
Dotterföretag 
Sverige   7 57% 6 37%  
Totalt i dotterföretag 7 57% 6 37% 

Koncernen totalt 38 78% 35 76% 
 
Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 

  

 2020-12-31 2019-12-31 
 Andel kvinnor Andel kvinnor 

Moderföretaget 
  

Styrelsen 43% 43% 

Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 

Koncernen totalt 
  

Styrelsen 43% 43% 
Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
 
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

  
2020 

    
2019 

  

 Löner och 
ersättningar 

Sociala 
kostnader 

 Löner och 
ersättningar 

  Sociala 
kostnader 

Moderföretaget 15 058 6 199  14 258   6 071 
(varav pensionskostnad) 1) (1 535)    1) (1 206) 

Dotterföretag 2 839 860  2 431   842 
(varav pensionskostnad)  

 

(91)     (71) 

Koncernen totalt 17 897 7 059  16 689   6 913 
(varav pensionskostnad) 2) (1 626)    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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga 
anställda 

 
 2020    2019  

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda 

 Styrelse 
och VD 

 Övriga 
anställda 

Moderföretaget 
(varav tantiem o.d.) 

2 072 
(–) 

13 569  2 026 
(–) 

 13 045 

Dotterföretag 
(varav tantiem o.d.) 

– 
(–) 

2 839  – 
(–) 

 2 473 

Koncernen totalt 
(varav tantiem o.d.) 

 

2 072 
(–) 

16 408  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 

 
 

  2020-12-31  

 
 

    2019-12-31  
uppsägningsbara operationella leasingavtal   

Inom ett år 902 229 
Mellan ett och fem år   1 948    380  

 2 850 609 

   2020    2019  
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 911 703 

 
 
 

Moderföretaget 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 

 
  2020-12-31  

 
    2019-12-31  

uppsägningsbara operationella leasingavtal   

Inom ett år 64 449 6 614 
Mellan ett och fem år 1 948 26 671 
Senare än fem år   –    21 974  

 66 397 55 259 

   2020    2019  
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 7 531 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. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2020 2019 
Koncernen 
Ränteintäkter, koncernföretag 

 
– 

 
– 

Ränteintäkter, övriga   160    158  
 
Moderföretaget 

119 158 

Ränteintäkter, koncernföretag 429 443 
Ränteintäkter, övriga   84    145  
 513 588 

 
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2020 2019 
Koncernen 
Räntekostnader, koncernföretag 

 
– 

 
– 

Räntekostnader, övriga   -5 216    -4 636  
 
Moderföretaget 

-5 216 -4 636 

Räntekostnader, övriga   -1 313    -1 311  
 -1 790 -1 311 

 
Not 8 Skatt på årets resultat 

 
 

Avstämning av effektiv skatt  
  2020  2019 
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp 

Resultat före skatt  18 677  28 761 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% -3 847 20,6% -5 925 

Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,1% -25 0,3% -82 

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler/ 0,4% -68 0,3% -93 

Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt -0,3% 60 -0,3% 85 

Redovisad effektiv skatt 20,8% -3 880 20,9% -6 015 

  
2020 

 
2019 

Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp 

Resultat före skatt  -481  -512 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% 99 20,6% 105 

Ej avdragsgilla kostnader -6,4% -31 -2,1% -11 

Skatt hänförlig till tidigare år -14,1% -68 -19,3% -93 
Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt 12,5% 60 17,7% 85 
Redovisad effektiv skatt 12,5% 60 16,8% 86 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

 

Vid årets början 218 776 183 542 
Nyanskaffningar 5 785 26 882 
Rörelseförvärv 16 443 10 913 
Avyttringar och utrangeringar   –    -2 561  
Vid årets slut 241 004 218 776 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -85 222 -82 097 
Rörelseförvärv -199 -134 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 970 
Årets avskrivning   -6 466    -5 160  
Vid årets slut -91 887 -85 421 

Redovisat värde vid årets slut 149 117 133 355 

 2020-12-31 2019-12-31 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 67 852 67 852 
Nyanskaffningar   2 644    –  
Vid årets slut 70 496 67 852 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -29 187 -26 650 
Årets avskrivning   -2 560    -2 537  
Vid årets slut -31 747 -29 187 

Redovisat värde vid årets slut 38 749 38 665 

Varav mark   2020-12-31      2019-12-31  
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden   3 816    3 361  
Redovisat värde vid årets slut   3 816    3 361  

Moderföretaget 
  

Ackumulerade anskaffningsvärden   678    678  
Redovisat värde vid årets slut   678    678  

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 474 812 448 234 
Avyttringar och utrangeringar -26 200 – 
Omklassificeringar   61 875    26 578  
Vid årets slut 510 487 474 812 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-181 284 

 
-163 989 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 19 053 – 
Årets avskrivning   -18 188    -17 295  
Vid årets slut -180 419 -181 284 

Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början 

 
  -3 800  

 
  -3 800  

Vid årets slut   -3 800    -3 800  
Redovisat värde vid årets slut 326 268 289 728 

 2020-12-31 2019-12-31 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

175 576 

 
 

162 530 
Avyttringar och utrangeringar -21 877 – 
Omklassificeringar   21 825    13 046  
Vid årets slut 175 524 175 576 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-73 400 

 
-65 742 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 19 053 – 
Årets avskrivning   -8 401    -7 658  
Vid årets slut -62 748 -73 400 

Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början 

 
  -3 800  

 
  -3 800  

Vid årets slut   -3 800    -3 800  
Redovisat värde vid årets slut 108 976 98 376 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 18 209 18 380 
Nyanskaffningar 689 161 
Avyttringar och utrangeringar   -723    -332  
Vid årets slut 18 175 18 209 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -15 655 -14 761 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 723 201 
Årets avskrivning   -1 016    -1 095  
Vid årets slut -15 948 -15 655 

Redovisat värde vid årets slut 2 227 2 555 

 2020-12-31 2019-12-31 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 12 754 13 086 
Nyanskaffningar 345 – 
Avyttringar och utrangeringar   -62    -332  
Vid årets slut 13 037 12 754 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -11 397 -10 938 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 62 201 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden   -530    -660  
Vid årets slut -11 865 -11 397 

Redovisat värde vid årets slut 1 172 1 357 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott   

avseende materiella anläggningstillgångar   
 2020-12-31 2019-12-31 

Koncernen 
Vid årets början 

 
50 287 

 
39 143 

Omklassificeringar -67 658 -64 533 
Investeringar   49 058    75 677  
Redovisat värde vid årets slut 31 687 50 287 

Moderföretaget 
Vid årets början 

 
15 158 

 
10 920 

Omklassificeringar -24 467 -13 046 
Investeringar   19 487    17 284  
Redovisat värde vid årets slut 10 178 15 158 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början   18 040    18 040  
Vid årets slut 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       2019-12-31  
 
Dotterföretag / Org nr / Säte 

Antal 
andelar 

Andel  
i % i) 

Redovisat 
värde 

 Redovisat 
värde 

 
Tidaholms Elnät AB, 556004-3332, Tidaholm 

 
5 000 

 
100,0 

 
5 040 

  
5 040 

Tidaholms Bostads AB, 556041-4582, Tidaholm 10 000 100,0 13 000  13 000 
   18 040  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 

 
 
 

41 800 

 
 
 

43 400 
Omklassificeringar   -1 600    -1 600  
Vid årets slut 40 200 41 800 

Redovisat värde vid årets slut 40 200 41 800 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

2 757 

 
 

2 720 
Årets andel i intresseföretag och gemensamt 
styrda företags resultat 

 
  81  

 
  37  

Vid årets slut 2 838 2 757 

Redovisat värde vid årets slut 2 838 2 757 

Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

  1 500  

 
 

  1 500  
Vid årets slut 1 500 1 500 

Redovisat värde vid årets slut 1 500 1 500 
 
 

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 
2020-12-31 

 
Intresseföretag 
/ org nr, säte 

 

Justerat EK 
/ Årets resultat 

Andelar 
/ antal 

i % i) 

Kapitalan- 

delens värde 
i koncernen 

 
Redov värde 

hos moderföretaget 

Direkt ägda     

Bredband Östra Skaraborg AB 
556673-3175, Tidaholm 

– 
14 190 

– 
20,0 

 
2 838 

 
1 500 

   2 838 1 500 

    
2019-12-31 

 
Intresseföretag 

 

Justerat EK 

Andelar 
/ antal 

Kapitalan- 

delens värde 
 

Redov värde 
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget 

 
Direkt ägda 

    

Bredband Östra Skaraborg AB 
556673-3175, Tidaholm 

– 
10 879 

– 
25,0 

 
2 720 

 
1 500 

   2 720 1 500 
 

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna 
för totalt antal aktier. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början   142    142  
Vid årets slut 142 142 

Redovisat värde vid årets slut 142 142 

Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början   142    142  
Vid årets slut 142 142 

Redovisat värde vid årets slut 142 142 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 17 Uppskjuten skatt 
  2020-12-31  

Redovisat Skattemässigt Temporär 
Koncernen värde värde skillnad 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga    
till uppskjuten skattefordran    
Byggnader och mark, moderbolaget 38 749 41 952 3 203 
Effekt K3-regler, leasing   256 749    326 268    69 519  
 295 498 368 220 72 722 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga    
till uppskjuten skatteskuld    
Bokslutsdispositioner moderbolag 57 883 – 57 883 
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB 70 865 – 70 865 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag -10 976 – -10 976 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel -214 – -214 
Effekt K3-regler anläggningar 326 268 259 107 67 161 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter   -821    –    -821  
 443 005 259 107 183 898 

  
2020-12-31 

 

 Uppskjuten Uppskjuten  
Koncernen skattefordran skatteskuld Netto 

Väsentliga temporära skillnader    

Byggnader och mark, moderbolaget 660 – 660 
Effekt K3-regler, leasing 14 321 – 14 321 
Bokslutsdispositioner moderbolag  11 924 -11 924 
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB  14 598 -14 598 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag 2 261 – 2 261 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel 98 -44 142 
Effekt K3-regler anläggningar – 13 835 -13 835 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter   –    -169    169  
Uppskjuten skattefordran/skuld 17 340 40 144   -22 804  

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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 2019-12-31  
 Redovisat  Skattemässigt  Temporär 
Koncernen värde  värde  skillnad 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skattefordran 
Byggnader och mark, moderbolaget 

 
 

38 665 

  
 

41 387 

  
 

2 722 
Effekt K3-regler, leasing   220 623     289 682     69 059  
 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 

259 288  331 069  71 781 

till uppskjuten skatteskuld 
Bokslutsdispositioner moderbolag 

 
48 030 

  
– 

  
48 030 

Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB 63 178  –  63 178 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag -8 956  –  -8 956 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel -183  –  -183 
Effekt K3-regler anläggningar 289 682  222 295  67 387 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter   1 471     –     1 471  
 393 222  222 295  170 927 

   
2019-12-31 

  

 Uppskjuten  Uppskjuten   
Koncernen skattefordran  skatteskuld  Netto 
 
Väsentliga temporära skillnader 
Byggnader och mark, moderbolaget 

 
 

599 

  
 

– 

  
 

599 
Effekt K3-regler, leasing 15 193  –  15 193 
Bokslutsdispositioner moderbolag –  9 894  -9 894 
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB –  13 015  -13 015 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag 1 845  –  1 845 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel –  -38  38 
Effekt K3-regler anläggningar –  13 882  -13 882 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter –  303  -303 
Uppskjuten skattefordran/skuld 17 637  37 056    -19 419  

   
2020-12-31 

  

 Redovisat  Skattemässigt  Temporär 
Moderföretaget värde  värde  skillnad 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skattefordran 
Byggnader och mark 

 
 
  38 071  

  
 

  35 169  

  
 
  -2 902  

 38 071  35 169  -2 902 

   
2020-12-31 

  

 Uppskjuten  Uppskjuten   
Moderföretaget skattefordran  skatteskuld  Netto 

Väsentliga temporära skillnader 
Byggnader och mark 

 
  660  

  
  –  

  
  660  

Uppskjuten skattefordran/skuld   660     –     660  
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 660  –  660 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 18 Andra långfristiga fordringar 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 101 63 
Tillkommande fordringar 20 38 
Reglerade fordringar   -61    –  
Vid årets slut 60 101 
Redovisat värde vid årets slut 60 101 

 
 

Not 19 Varulager m m 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncern   

Varulager redovisat till anskaffningsvärde 3 126 2 890 

 
Moderföretag 
Varulager redovisat till anskaffningsvärde 

 
 

1 928 

 
 

2 119 

 
 
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

 2020-12-31 2019-12-31 
Koncern   
Upplupna intäkter 8 723 9 780 
Förutbetalda licenser och abonnemang   804    786  
 9 527 10 567 

Moderföretag 
  

Upplupna intäkter – 202 
Förutbetalda kostnader, övrigt   452    524  
 452 726 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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 10 964 
Summa 10 964 

Not 22 Antal aktier och kvotvärde 

  2020-12-31  2019-12-31  
antal aktier 9 000 9 000 
kvotvärde 1 000 1 000 

Not 23 Långfristiga skulder 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen: 
Övriga skulder till kreditinstitut 

 
 

212 322 

 
 

185 481 
 212 322 185 481 
Moderföretaget 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 
Övriga skulder till kreditinstitut 

 
 

115 269 

 
 

123 121 
 115 269 123 121 

 
Not 24 Checkräkningskredit 

 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen 
Beviljad kreditlimit 

 
23 000 

 
23 000 

Outnyttjad del   -23 000    -23 000  
Utnyttjat kreditbelopp – – 

Moderföretaget 
Beviljad kreditlimit 

 
20 000 

 
20 000 

Outnyttjad del   -20 000    -20 000  
Utnyttjat kreditbelopp – – 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen   
Upplupna kostnader, personalrelaterat 1 865 1 548 
Upplupen ränta 536 498 
Miljöavgift utsläpp kväveoxid 1 000 1 000 
Upplupna kostnader, övrigt 1 433 6 375 
Förutbetalda intäkter   45 590    41 062  
 50 424 50 483 
Moderföretaget   

Upplupna kostnader, personalrelaterat 1 584 1 480 
Upplupen ränta 494 475 
Miljöavgift utsläpp kväveoxid 1 000 1 000 
Upplupna kostnader, övrigt 1 433 4 811 
Förutbetalda intäkter   851    512  

 5 362 8 278 
 
Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen 
 
Belopp i tkr 

 
2020-12-31 

  
2019-12-31 

 
Ställda säkerheter 

   

Koncernen 
   

 
Övriga ställda panter och säkerheter 
Företagsinteckningar 

 
 
  31 318  

  
 
  31 318  

 31 318  31 318 

Summa ställda säkerheter 31 318  31 318 

 
Eventualförpliktelser 

   

Garantiförbindelse Fastigo, 70 tkr (41 tkr)    

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget 

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 
 

 
Ställda säkerheter 
Moderföretaget 
För egna skulder och avsättningar 

 
Övriga ställda panter och säkerheter 
Företagsinteckningar   31 318   31 318 
Summa ställda säkerheter  31 318  31 318 

 
 

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  
  2020 2019 
Koncernen 
Erhållen ränta 

  
180 

 
158 

Erlagd ränta  -5 216 -4 636 

  
2020 2019 

Moderföretaget 
Erhållen ränta 

  
513 

 
588 

Erlagd ränta  -1 790 -1 311 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 30 Likvida medel 
 

Koncernen 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

 
2020-12-31 2019-12-31 

Banktillgodohavanden 19 581 292 
  

19 581 292 
 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
- De kan lätt omvandlas till kassamedel. 

 
 

2020-12-31 2019-12-31 
 

Moderföretaget 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 
Banktillgodohavanden 19 343 55 

  

19 343 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  
 2020  2019 
Koncernen 
Avskrivningar 

 
21 436 

  
23 683 

Övriga ej kassaflödespåverkande poster –  – 
 21 436  23 683 

 2020  2019 
Moderföretaget 
Avskrivningar 

 
11 489 

  
10 855 

 11 489  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 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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Not 33 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857Assently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075
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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

3 av 3

  2021-03-31 11:37:25 UTCSignerat 1746788 3 / 4Oneflow ID SidaAssently: 888cd9344137950d7d0b7e85e1285953b087011479c8b96eb1bbde063ad15a3371004d28dc66f5e1b191b981a96d01b8d32116487ed6ff598422216b97a61075

701



Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Björn Erik Lennart Andersson

Björn Andersson

Auktoriserad revisor

2021-03-31 11:37:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Tidaholms Energi AB
koncernen

Granskning av 
årsbokslut 2020

8 mars 2021
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PwC

Tidaholms kommunala bolag          Mars 2021

Inledning

Vi bifogar vår rapport till Styrelse och VD angående vår revision av räkenskapsåret 2020. Syftet med rapporten är 
främst att informera om väsentliga iakttagelser från revisionen. 
Under hösten 2020 har vi genomfört  granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den 
interna kontrollen samt den löpande redovisningen. Under februari 2021 har vi utfört granskning av bolagens 
årsredovisningar.

Vi hoppas ni finner rapporten givande!

Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas. 

 Skövde 2021-03-08

Vår sammanfattning och slutsats

2

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42
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inriktning i revisionen1
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Rapport om årsredovisningen

Granskning av årsredovisningen
Baseras på revisorns riskbedömning  - att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter 

Beaktar delar av intern kontroll som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisning och uppnår en rättvisande bild av bolaget och koncernens resultat och 
ställning
Omfattar inte granskning och uttalande om effektivitet i intern kontroll.

Granskning av annan information 

Denna rapport omfattar inte granskning av någon annan information.

Slutsats
Årsredovisningen är  upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Ger en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Granskning av förslag till disposition av bolagets ansamlade vinst
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 

Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

Granskat om väsentliga beslut, åtgärder eller förhållanden bedöms leda till 
ersättningsskyldig mot bolaget.

Handlat i strid mot aktiebolagslag, årsredovisningslag eller bolagsordning

Slutsats
Vi har avslutat  vår granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse och 
bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt tillstyrka vinstdispositionen.

Vårt uppdrag

5

Uppdrag och genomförande enligt aktiebolagslagen 

Granskning enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
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Tidaholms kommunala bolag          Mars 2021

Revisionens syfte

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi 
vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för er.

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning vilket sker genom vår 
förvaltningsrevision*. Obligatorisk rapportering till styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande 
förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar eller 
stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande fokusområden:

- Fullständighet och riktighet i intäktsredovisning och värdering av korresponderade fordringar.
- Fullständighet och riktig redovisning samt värdering av förvaltningsfastigheter
- Fullständig redovisning och uppföljning av investeringar & projektredovisning.
- Intern kontroll

Väsentlighetsgräns*

Väsentlighetsgräns åsätts med utgångspunkt i bolagets verksamhet, ägarstruktur, kapital- och 
finansieringsstruktur, effektivitet och tillförlitlighet i system och rutiner samt kontrollmiljö. 

 

Revisionens inriktning 

6

*Finns beskrivet i bilaga 1
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Vår inriktning och iakttagelser 

7

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Intäktsredovisning
Vi noterar;
Flera stora flöden (fjv, elnät,  telecom, entr, hyresintäkter)

- stabila och säkra flöden under god kontroll
- bedömning och verifiering att rätt kund faktureras rätt 

pris, inklusive att samtliga förbrukningar är underlag för 
fakturering

- verifiering att korrekt periodisering skett av intäkterna
- adekvata rutiner för hantering av förfallna fordringar

Vår bedömning är att intäktsredovisningen sker fullstädigt och 
korrekt periodiserat.

Kundfordringar Vi noterar;

     -      korrekt periodisering m.h.t. utförda ”leveranser” och 
hyresperioder  per 201231
     -      verifiering av att betalning inflyter fullständigt 
(matchningsrutin fakturajournal hos bolaget vs erhålla 
betalningar från bank)

- värdering osäkra fordringar bedöms tillfyllest

Vår bedömning är att posten kundfordringar är fullständigt 
redovisade och korrekt värderade. 

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Vår inriktning och iakttagelser 

8

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor, forts

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Förvaltningsfastigheter
Tidaholms Bostads AB

Bolagets  väsentligaste balanspost  är förvaltningsfastigheter,94 
mkr samt  pågående projekt, 18 mkr.

Årsredovisningarna upprättas enligt K3 som utgår från att bokfört 
värde inte får överstiga verkligt värde. 

Fastighetsbeståndet  värderades av extern värderare senast 2018

Värderingarna syftar till att; 
- ge indikation på eventuellt nedskrivningsbehov
- ge underlag till upplysning om verkliga värden i not

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid 
nyproduktion och utgifter,
- aktiverade uh-utgifter av ny/varaktig karaktär bokföringsmässigt, 
redovisas enligt fastställda principer vilka synes relevanta,.
- fastigheterna är komponentindelade och avskrivs baserat på 
individuella nyttjandetider per komponent,.
- övervärde finns i beståndet då bedömda marknadsvärden enligt 
den externa värderingen uppgår till  totalt, ca 160 mkr - att jämföra 
med bokfört värde om 94.
För två mindre fastigheter, Astern och Drott, erhålls endast 
marginella driftsöverskott.
 

Bokförda värden på förvaltningsfastigheterna bedöms 
sammantaget korrekt redovisade.

Där de skattemässiga bokförda värdena skiljer sig från de 
bokföringsmässiga värdena uppstår s.k. temporära skillnader för 
vilka uppskjutna skatteposter skall redovisas enligt regelverket 
K3. 
Då endast marginella skillnader föreligger har bolaget valt att inte 
redovisas uppskjutna skatteposter.

Den pågående ombyggnadsprojektet fastigheten Brage beräknas 
färdigställas under 2021. Vi rekommenderar att omsorgsfullt 
beaktande av komponentindelning liksom utrangering sker vid 
färdigställandet.

  

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Vår inriktning och iakttagelser 

9

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Uppskjuten skatt Tidaholms Bostads AB har skattemässiga underskottsavdrag om  
ca . 20 mkr. Med hänsyn till att det enskilda bolaget inte styr över 
nyttjandet eller timingen ur ett koncernperspektiv har bolaget valt 
att redovisa uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen.

De skattemässiga underskotten är koncernbidragsspärrade för 
nyttjande tom 2022. 

Materiella 
anläggningstillgångar
Tidaholms Energi AB

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid 
anskaffningar,

- avskrivning sker enligt fastställda planer vilka synes relevanta,

- vid ersättningsinvesteringar sker numera utrangering av ersatt 
komponent

Redovisning av materiella anläggningstillgågnar sker korrekt.

Varulager Vi har noterat vid granskning av lagret i Tidaholms Energi att en 
del av lagret utgörs av bränsle till bilarna och att detta inte 
inventeras.
Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi rekommenderar att ni bör se över om detta verkligen ska ingå i 
lagervärdet. 

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Förvaltningsrevision 
och intern kontroll3
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Område Iakttagelser Vår rekommendation Företagsledningens kommentarer

Ändringar i fast data

Åtkomst till fasta data,  Vi har vid vår rutingenomgång noterat att 
ingen uppföljning sker av ändringar i fast data. 
Utbetalningar sker på attesterade underlag, hanteras av tidaholms 
Kommun.

● Vi rekommenderar att införa en 
rutin för uppföljning av fast 
data. 

Attestrutin

Koncernen har av styrelsen fastställda attestinstruktioner vilka synes 
genomarbetade och tillfyllest. Dualitet i attesteringarna är en 
genomgående princip.
Vi noterar dock att manuella bokföringsallegat i vissa fall inte är 
föremål för attest. 

● Vi rekommenderar att även 
manuella bokföringsordrar blir 

föremål för attest.

Förvaltning & intern kontroll
Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för intäkter, inköp, löner, styrelsens och VD:s förvaltning, 
granskning av skatter och avgifter, genomgång av inkomstskatt och moms samt löpande redovisning. Här sammanfattar vi våra slutsatser och 
utvecklingsområden. Vi använder trafikljus för att bedöma väsentligheten av våra iakttagelser vilket finns beskrivet i bilaga 2. 
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Övriga frågor4
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Granskning av årsredovisningshandlingarna kommer att färdigställas under kommande vecka. 

Eventuella tillägg
Övriga kommentarer och frågor  
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Bilagor 
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

15

Ord Förklaring

Risk Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena 
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till 
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

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

Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i 
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. 

Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen.  I vår revision 
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot 
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även 
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan 
tillämplig lag.

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
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Resultat TEAB (tkr) 2021  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021  Utfall
Andel i förhållande 

till omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2020
2020 
Utfall 

Jan Jan tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack Jan

Intäkter 14 872 100,0% 13 642 100,0% 1 230 14 872 100,0% 13 642 100,0% 1 230 11 264 11 264
Engångsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0
Inköp av varor och mtrl -4 785 32,2% -4 827 35,4% 42 -4 785 -32,2% -4 827 -35,4% 42 -3 043 -3 043
Övriga rörelsekostnader -2 197 14,8% -2 184 16,0% -13 -2 197 -14,8% -2 184 -16,0% -13 -2 811 -2 811
Personalkostnader -1 662 11,2% -1 902 13,9% 240 -1 662 -11,2% -1 902 -13,9% 240 -1 704 -1 704

Resultat före avskrivningar 6 228 41,9% 4 729 34,7% 1 499 6 228 41,9% 4 729 34,7% 1 499 3 706 3 706
Avskrivningar ordinarie -1 422 -1 475 53 -1 422 -1 475 53 -933 -933

Resultat efter avskrivningar 4 806 32,3% 3 254 23,9% 1 552 4 806 32,3% 3 254 23,9% 1 552 2 773 2 773
Finansiella intäkter/kostnader -111 -108 -3 -111 -108 -3 -64 -64

Resultat efter fin int./kostn. 4 695 3 146 4 695 3 146 2 709 2 709
Årets resultat 4 695 31,6% 3 146 23,1% 1 549 4 695 31,6% 3 146 23,1% 1 549 2 709 2 709

FJV
FJV 

Budget Stadsnät
Stadsnät 
Budget GF GF Budget Elnät

Elnät 
Budget Elhandel

Elhandel 
Budget

Ack Ack Ack Ack. Ack. Ack Ack Ack. Ack. Ack.
Intäkter 7 816 7 021 1 761 2 043 1 105 1 091 787 1 035 3 403 2 452
Engångsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inköp av varor och mtrl -998 -1 741 -749 -746 -5 -7 -192 -42 -2 841 -2 291
Övriga rörelsekostnader -928 -1 079 -421 -321 -561 -544 -171 -136 -116 -104
Personalkostnader -305 -386 -300 -291 -478 -549 -579 -675 0 -1

Resultat före avskr. 5 585 3 815 291 685 61 -9 -155 182 446 56
Avskrivningar ordinarie -899 -976 -508 -483 -11 -14 -4 -2 0 0

Resultat efter avskr 4 686 2 839 -217 202 50 -23 -159 180 446 56  

Finansiella intäkter/kostnader -23 -19 -67 -68 -21 -21 0 0 0 0

4 663 2 820 -284 134 29 -44 -159 180 446 56    

Resultat Affärsområden (tkr)

Resultat efter 
finansnetto/före skatt
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Tidaholms Energi AB - Koncern, Resultatrapport Februari 2021

1. Resultat Feb

Resultat TEAB (tkr) 2021  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021  Utfall
Andel i förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse 

mot budget 2020
2020 
Utfall 

Feb Feb tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack Feb

Intäkter 14 878 100,0% 12 952 100,0% 1 926 29 752 100,0% 26 594 100,0% 3 158 23 986 12 722
Engångsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0
Inköp av varor och mtrl -5 377 36,1% -4 598 35,5% -779 -10 163 -34,2% -9 424 -35,4% -739 -7 124 -4 081
Övriga rörelsekostnader -2 003 13,5% -2 180 16,8% 177 -4 200 -14,1% -4 365 -16,4% 165 -5 073 -2 262
Personalkostnader -2 012 13,5% -1 902 14,7% -110 -3 675 -12,4% -3 804 -14,3% 129 -3 480 -1 776

Resultat före avskrivningar 5 486 36,9% 4 272 33,0% 1 214 11 714 39,4% 9 001 33,8% 2 713 8 309 4 603
Avskrivningar ordinarie -1 437 -1 475 38 -2 858 -2 950 92 -1 869 -936

Resultat efter avskrivningar 4 049 27,2% 2 797 21,6% 1 252 8 856 29,8% 6 051 22,8% 2 805 6 440 3 667
Finansiella intäkter/kostnader -446 -108 -338 -557 -216 -341 -130 -66

Resultat efter fin int./kostn. 3 603 2 689 8 299 5 835 6 310 3 601
Årets resultat 3 603 24,2% 2 689 20,8% 914 8 299 27,9% 5 835 21,9% 2 464 6 310 3 601

FJV
FJV 

Budget Stadsnät
Stadsnät 
Budget GF GF Budget Elnät

Elnät 
Budget Elhandel

Elhande
l Budget

Ack Ack Ack Ack. Ack. Ack Ack Ack. Ack. Ack.

Intäkter 15 169 13 349 3 644 4 087 2 207 2 182 1 760 2 071 6 972 4 905
Engångsintäkter
Inköp av varor och mtrl -2 089 -3 254 -1 490 -1 491 -9 -13 -261 -83 -6 314 -4 583
Övriga rörelsekostnader -1 624 -2 159 -730 -641 -1 244 -1 083 -390 -273 -212 -209
Personalkostnader -702 -771 -603 -583 -1 068 -1 097 -1 302 -1 351 0 -2

Resultat före avskr. 10 754 7 165 821 1 372 -114 -11 -193 364 446 111
Avskrivningar ordinarie -1 804 -1 951 -1 016 -966 -22 -29 -16 -4 0 0

Resultat efter avskr 8 950 5 214 -195 406 -136 -40 -209 360 446 111  

Finansiella intäkter/kostnader -401 -38 -121 -135 -35 -43 0 0 0
8 549 5 176 -316 271 -171 -83 -209 360 446 111    

Resultat Affärsområden (tkr)

Resultat efter 
finansnetto/före skatt
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Å R S R E D O V I S N I N G
för

Netwest Sweden AB
Org.nr. 559028-5655

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 4
- balansräkning 5
- kassaflödesanalys 7
- noter 8
- underskrifter 9
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Ägarförhållanden

Netwest Sweden AB, har sitt säte i Vänersborg och ägs till 34 % av Västra Götalands Regionen, organisationsnummer 232100-0131 
samt till lika delar av 28 kommuner eller kommunala bolag inom regionen. 

Verksamheten
Bolaget ska utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland. 

Rättvisande bild över utvecklingen
Verksamheten under 2020 har varit starkt kopplad till bolagets fastlagda strategi och budget. Ett flertal förbindelser, av olika typer, har
sålts via bolaget under året. Under året har också rutiner för verksamheten fortsatt utvecklats samt nya stödsystem implementerats. 

Bolaget har under året förmedlat inköp och försäljning av tjänster till ägarföretagens stadsnät samt ägarkommuners fiberföreningar, 
kombinerat med marknadsföring av fiberanslutningar till ägarföretagens stadsnät samt ägarkommunernas fiberföreningar.

Verksamheten har under året fortsatt att expandera och utrustningen i Västgötaringen har utökats med två nya noder; en i Vårgårda 
samt en på Öckerö.

Ett gott samarbete med Västlänk har givit bolaget ett bra stöd sin utveckling. Relationerna med stadsnäten, övriga nätägare samt deras 
försäljningsbolag har utvecklats på ett bra sätt.

Under större delen av året har bolaget varit fyra heltidsanställda samt viss behovsstyrd inhyrd personal. Under 2021 kommer 
personalen att utökas ytterligare något.

Västra Götalands Regionen, organisationsnummer 232100-0131, har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti på 4 MSEK.

Flerårsjämförelse

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK
2020 2019 2018 2017 2015-2016

Nettoomsättning 19 931 11 169 8 942 5 591 2 052
Res. efter finansiella poster -1 075 -1 069 -1 226 -1 280 -1 847
Soliditet (%) 12,04 6,65 15 37 83

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har Coronavirus - Covid19 drabbar världen med full kraft. Bolagets påverkan avseende pandemin bedöms vara 
begränsad.

Framtida utveckling
Bolaget kommer att fortsätta utveckla affären och fördjupa samarbetet med sina kunder och leverantörer. Under kommande år är 
förväntningarna stora på en avsevärd ökning av antalet förbindelser förmedlade genom bolaget samt ett flertal fördjupade samarbeten.

Samarbetet med flera olika nationella och regionala kunder kommer att intensifieras med syfte att bland annat kunna fortsätta ta 
ansvar för större upphandlingar. Stort fokus ligger på att bolaget skall kunna agera som en väg in till samtliga adresser i bolagets 
geografiska verksamhetsområde.

Under 2021 kommer Västgötaringen att fortsätta växa med ett antal nya noder. Detta kommer att innebära att Västgötaringen 
expandera geografiskt och kan då nå fler kommuner i bolagets geografiska verksamhetsområde.
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Förändringar i eget kapital

Fond för Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapitalutvecklingsutgifter eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 100 000 1 024 390 562 506 -845 581 -283 076
Erhållna aktieägartillskott 4 000 000 4 000 000
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: -845 581 845 581
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 013 734 -1 013 734 -1 013 734
Årets förlust -846 156 -846 156

Belopp vid årets utgång 100 000 2 038 124 2 703 191 -846 156 1 857 034

2020-12-31 2019-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 4 000 000 0

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -283 076
Avsättning fond för utvecklingsutgifter -1 013 734
erhållna aktieägartillskott 4 000 000
årets förlust -846 156

1 857 034
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 1 857 034

1 857 034

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 19 931 320 11 169 035
Aktiverat arbete för egen räkning 1 064 239 1 024 390
Övriga rörelseintäkter 110 179 0

21 105 738 12 193 425

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -15 883 178 -8 346 199
Övriga externa kostnader -2 257 790 -1 344 639
Personalkostnader 2 -3 462 370 -3 204 883
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -573 223 -362 449

-22 176 561 -13 258 170

Rörelseresultat -1 070 823 -1 064 745

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 183 -3 895

-4 183 -3 895

Resultat efter finansiella poster -1 075 006 -1 068 640

Resultat före skatt -1 075 006 -1 068 640

Skatt på årets resultat 228 850 223 059

Årets resultat -846 156 -845 581
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

3
921 873 505 053

Pågående utgifter avseende utvecklingsarbeten 4 1 116 251 519 337
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 038 124 1 024 390

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 5 703 142 4 605 417
Summa materiella anläggningstillgångar 5 703 142 4 605 417

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 451 909 223 059
Summa finansiella anläggningstillgångar 451 909 223 059

Summa anläggningstillgångar 8 193 175 5 852 866

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 375 159 1 825 694
Övriga fordringar 5 121 874 39 491
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 466 344 839 030
Summa kortfristiga fordringar 15 963 377 2 704 215

Kassa och bank
Kassa och bank 9 022 408 4 089 683
Summa kassa och bank 9 022 408 4 089 683

Summa omsättningstillgångar 24 985 785 6 793 898

SUMMA TILLGÅNGAR 33 178 960 12 646 764
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Fond för utvecklingsutgifter 2 038 124 1 024 390
Summa bundet eget kapital 2 138 124 1 124 390

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 703 191 562 505
Årets resultat -846 156 -845 581
Summa fritt eget kapital 1 857 034 -283 076

Summa eget kapital 3 995 158 841 314

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 3 115 0
Leverantörsskulder 5 529 065 1 428 520
Aktuell skatteskuld 110 28 769
Övriga skulder 3 032 151 627 223
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 619 361 9 720 938
Summa kortfristiga skulder 29 183 802 11 805 450

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 178 960 12 646 764
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Netwest Sweden AB
Org.nr. 559028-5655

KASSAFLÖDESANALYS 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1 070 823 -1 064 746
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 573 223 362 449
Erlagd ränta -4 183 -3 895
Betald inkomstskatt 200 191 292 682

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -301 592 -413 510

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -7 549 465 1 955 773
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -1 640 222 -609 505
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 4 103 660 189 556
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 13 005 026 1 947 460

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 617 407 3 069 774

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

3
0 -505 053

Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar 4 -1 064 239 -519 337
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 5 -1 620 443 -1 018 284

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 684 682 -2 042 674

Förändring av likvida medel 4 932 725 1 027 091
Likvida medel vid årets början 4 089 683 3 062 592

Likvida medel vid årets slut 9 022 408 4 089 683
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Netwest Sweden AB
Org.nr. 559028-5655

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp). Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8,10,20

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:

Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00
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Netwest Sweden AB
Org.nr. 559028-5655

NOTER

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 505 053
Inköp 505 053
Omklassificeringar 467 325 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 972 378 505 053
Årets avskrivningar -50 505 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -50 505 0
Utgående redovisat värde 921 873 505 053

Årets utvecklingsarbeten färdigställdes per december 2020 varpå inga avskrivningar ännu har påbörjats för dessa poster.

Not 4 Pågående utgifter avseende utvecklingsarbeten 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 519 337 0
Inköp 1 064 239 519 337
Omklassificeringar -467 325 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 116 251 519 337
Utgående redovisat värde 1 116 251 519 337

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 397 584 4 379 300
Inköp 1 620 443 1 018 284
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 018 027 5 397 584
Ingående avskrivningar -792 167 -429 719
Försäljningar/utrangeringar 1
Årets avskrivningar -522 718 -362 449
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 314 885 -792 167
Utgående redovisat värde 5 703 142 4 605 417

Alingsås 2021-

Ulrika Bokeberg Ann-Charlotte Lilja Järnström Martin Gedda
Verkställande direktör

David Björklund Peter Bryne Göran Wallo

Sofia Söder Hans Larsson-Ljungblad

Vår revisionsberättelse har lämnats den                 2021.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marina Svensson
Auktoriserad revisor
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Bosnet AB  1(17)

556673-3175

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Bosnet AB, 556673-3175 med säte i Karlsborg, får härmed
 avge årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

Allmänt om verksamheten

 Bosnet AB (org.nr 556673-3175) bedriver sedan 2004 verksamhet inom telekommunikationsområdet. 

 Styrelse

 Bosnet AB styrelse har följande sammansättning:

 Per Bergström, Ordförande
 Bengt Ferm, Vice Ordförande
 Håkan Karlsson, Ledamot
 Jonas Angshed, Ledamot
 Joakim Ahlin, Ledamot
 Rolf Andersson, Ledamot 
 Richard Bengtsson, Ledamot
 Rolf Åkesson, Ledamot (Invald vid extrastämma)
 Yvonne Goglolin, Ledamot (Invald vid extrastämma)

 Revisor

 Auktoriserad revisor Björn Andersson 

 Lekmannarevisor

 Per-Olof Ekholm

 Verkställande direktör

 Albin Främgård 

 Sammanträden

 Ordinarie årsstämma hölls den 13 maj 2020. Extra bolagsstämma hölls den 16 september 2020. 
 Styrelsen har under året hållit 4 st. ordinarie, samt ett extra sammanträde.

 Organisationstillhörighet

 Bosnet AB är medlem i branschorganisationen Sobona (Kommunala bolagens
 arbetsgivarorganisation).

 Verksamhet

 Bosnet AB ska främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta görs genom att
 stötta och samordna ägarnas utveckling på området. Bosnet AB skall vara en gemensam resurs
 genom rollen som stadsnätsoperatör.

 Personal

 Bosnet AB har två anställda; VD samt tekniskt ansvarig.
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556673-3175

 Organisation och marknad

 Sedan 2019 är verksamheten helt inriktad på att bedrivas som kommunikationsoperatör, med en
 öppen plattform där försäljning sker till tjänsteoperatörer. Förutom bolagets personal har
 verksamheten bedrivits med köpta tjänster från ägarbolagen såsom drift, underhåll och övrig
 administration.

 Marknaden består av operatörer som verkar genom slutkundsförsäljning inom kommunerna Hjo,
 Karlsborg, Tibro och Tidaholm.

 Årets verksamhet

 Fiberutbyggnaden har fortsatt med hög utbyggnadstakt vilket har medfört 1 347 nya fiberanslutningar
 till Bosnet. Antalet internetkunder har ökat och överstiger vid årets slut 10 562 varav 10 251 är
 fiberkunder.

 Nytt tjänsteleverantörsavtal trädde i kraft vid halvårsskiftet 2020-06-01. Avtalet innebär ändrade
 faktureringsrutiner samt förändring av priser och tjänster. Det betyder också att Bosnet fakturerar
 tjänsteleverantörerna både relationsavgift och nätavgift. Därefter fakturerar nätägarna Bosnet för
 nätavgiften (kickback).

 Vid ordinarie bolagsstämma togs beslut om en riktad nyemission till förmån för VänerEnergi AB samt
 ändring av bolagsnamn, från Bredband Östra Skaraborg AB till Bosnet AB.

 Processen med samgåendet med VänerEnergi AB har fortgått. En riktad nyemission genomfördes vid
 en extrastämma 16 september och VänerEnergi AB blev därmed delägare i Bosnet AB. Från och med
 2021-05-01 kommer VänerEnergi AB:s kunder flyttas över till Bosnet. I samband med nyemissionen
 har en ny företagslogotyp tagits fram.

 Coronapandemin som bröt ut i början av 2020, befarades inledningsvis påverka verksamheten. Med
 undantag för att det inte kunnat genomföras fysiska möten i samma utsträckning som normalt, så har
 verksamheten kunnat drivas på ett fullgott sätt. Enda undantaget var under inledningen av pandemin
 då leveranstiden för viss materiel blev längre. Bolaget har inte haft någon personalpåverkan p.g.a.
 Covid-19. 

 Bolaget har arbetat intensivt med att utöka antalet tjänsteleverantörer i syfte att minimera risken att
 slutkunder påverkas av flytten från VänerEnergi AB till Bosnet AB. Arbetet har varit framgångsrikt och
 numera finns samtliga tjänsteleverantörer på plats. 

 Arbetet med att knyta samman VänerEnergi AB:s nät och Bosnet är färdigt. Detta innebär att det finns
 en redundans i nätet vilket är ett krav från tillsynsmyndigheten PTS.

 Bolaget vill tacka Linda Myrman, som avgår i samband med bolagsstämman, för ett väl utfört arbete
 under åren som redovisningsansvarig i Bosnet AB. 

 Ekonomi och finans

 Bolagets omsättning har i jämförelse med föregående år fördubblats och uppgår till 22 208 tkr mot 10
 306 tkr 2019. Detta är ett resultat av den ändring i tjänsteleverantörsavtalet som gjordes vid
 halvårsskiftet. Det betyder också att rörelsekostnaderna har ökat, till 21 886 tkr mot 10 154 tkr 2019.

 Bolagets soliditet uppgick till 66,7% (77,1% år 2019).

 Framtiden

 Under 2021 kommer verksamheten att fortsätta utvecklas med en breddning av utbudet avseende
 tjänsteleverantörer och nya tjänster. Nätet framtidssäkras genom utbyggnad av kapaciteten. Detta sker
 i etapper och planeras vara färdigt 2021.
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 Bosnet kommer att ta ansvar för en utökad samordning av verksamheter och system där ägarbolagen
 har gemensamma intressen. Det behöver inte enbart röra Bosnets ordinarie verksamhet utan även
 andra intresseområden.

 Första halvåret 2021 kommer fokus ligga på att få en ordnad teknisk sammanslagning med
 VänerEnergi AB. En analys av administrationen kommer att ske, för att se om det finns
 samordningsvinster att göra inom Bosnetsamarbetet.

 En översyn av bolagsstrategi och bolagsdokumentationen påbörjas under våren med målsättning att ta
 fram beslutsunderlag om eventuellt nya ägardirektiv och affärsplan för Bosnet AB.

 Mot bakgrund av det vi har sett av Coronapandemins påverkan på verksamheten under 2020, görs
 bedömningen att 2021 kommer att se ut på samma sätt som föregående år. Fysiska möten minimeras
 och distansarbete fortgår till dess att myndigheternas råd förändras. Tillgången på materiel och varor
 bedöms vara god under 2021. 

 Bolaget får en ny redovisningsansvarig from 2021-01-01,  Sofia Paulsson via köpt tjänst från KEAB. 

Ekonomisk översikt Belopp i kr
 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 22 208 232 10 305 671 11 094 527 10 586 086 9 633 194
Rörelsemarginal % 0,9 1,5 1,5 0,7 4,6
Balansomslutning 21 538 098 14 328 818 18 337 894 18 561 390 15 515 283
Avkastning på totalt kapital % 0,9 1,5 0,9 0,4 2,8
Avkastning på eget kapital % 1,4 1,7 1,6 0,6 4,1
Soliditet % 65,3 77,1 59,3 57,9 69,0
Resultat före bokslutsdisp. 200 696 187 890 169 008 66 453 435 367

Försäljning
År 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Antal ADSL-kunder 344 511 767 935 1 377
Transitkunder till operatörers nät 10 251 9 444 7 742 6 526 4 890
Antal internetkunder totalt 10 562 9 955 8 509 7 461 6 267
Antal synkrona förbindelser 52 58 61 59 58
Antal våglängdsförbindelser 5 5 4 4 4
Antal mil uthyrda svartfiber - - - 60 62
Antal tjänsteleverantörer i nätet 20 17 18 18 17

Investeringar
År 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Bruttoinvesteringar 3 531 352 2 441 384 3 197 892 5 800 369 4 476 035
Förlust avyttring - - -107 977 - -
Årets planenliga avskrivningar -3 588 327 -3 072 691 -3 065 746 -4 114 030 -2 770 842

Årets nettoinvestering -56 975 -631 307 24 169 1 686 339 1 705 193
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Förändring eget kapital
 Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets  
 kapital fond fond resultat resultat Totalt
Vid årets början 6 000 000 1 679 330 578 540 8 257 870
Nyemission 1 500 000 1 365 000 2 865 000
Omf. fg års resultat 578 540 -578 540
Årets resultat 666 041 666 041

Vid årets slut 7 500 000 1 365 000 2 257 870 666 041 11 788 911

 Aktiekapitalet består av 7 500 antal aktier med ett kvotvärde á 1 000 kr.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 923 911, disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
Balanserat resultat 2 257 870
Årets resultat 666 041

Totalt 2 923 911

Balanseras i ny räkning 2 923 911

Summa 2 923 911

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 2 22 208 232 10 305 671
22 208 232 10 305 671

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -12 857 063 -2 214 463
Övriga externa kostnader 3,4,5 -3 432 393 -4 866 911
Personalkostnader 6 -2 137 278 -
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -3 588 327 -3 072 691

Rörelseresultat 193 171 151 606

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 8 9 760 66 953
Räntekostnader och liknande kostnader 9 -2 235 -30 669

Resultat efter finansiella poster 200 696 187 890

Bokslutsdispositioner 10 652 152 551 595

Resultat före skatt 852 848 739 485

Skatt på årets resultat 11 -186 807 -160 945

Årets resultat 666 041 578 540
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter 12 231 945 111 112

231 945 111 112

Materiella anläggningstillgångar
Aktiv utrustning 13 7 752 608 7 930 416
Övrig utrustning 14 - -

7 752 608 7 930 416

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 16 142 360 142 360

142 360 142 360

Summa anläggningstillgångar 8 126 913 8 183 888

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 873 800 1 480 040

873 800 1 480 040

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 234 129 2 585 400
Övriga fordringar 17 485 786 366 060
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 409 215 725

5 794 324 3 167 185

Kassa och bank 18 6 743 061 1 497 705

Summa omsättningstillgångar 13 411 185 6 144 930

SUMMA TILLGÅNGAR 21 538 098 14 328 818
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (7500 aktier á kvotvärde 1000 kr) 7 500 000 6 000 000

7 500 000 6 000 000

Fritt eget kapital 19
Överkursfond 1 365 000 -
Balanserad vinst eller förlust 2 257 870 1 679 330
Årets resultat 666 041 578 540

4 288 911 2 257 870

Summa eget kapital 11 788 911 8 257 870

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 20 1 786 814 2 718 966
Periodiseringsfonder 21 1 112 000 832 000

2 898 814 3 550 966

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 191 660 2 088 827
Skatteskulder 78 039 212 298
Övriga kortfristiga skulder 39 792 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 540 882 218 857

6 850 373 2 519 982

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 538 098 14 328 818
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Kassaflödesanalys

  2020-01-01- 2019-01-01-
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 200 696 187 890
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 3 588 327 3 072 691

3 789 023 3 260 581
Betald skatt -321 066 -133 368

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 3 467 957 3 127 213
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 606 240 -1 372 222
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 627 140 3 924 609
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 4 464 651 -63 598

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 911 708 5 616 002

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -210 000 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 321 352 -2 441 384

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 531 352 -2 441 384

Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 865 000 -
Amortering av lån - -4 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 865 000 -4 000 000

Årets kassaflöde 5 245 356 -825 382
Likvida medel vid årets början 1 497 705 2 323 087

Likvida medel vid årets slut 6 743 061 1 497 705
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar
 Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
 varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen. 

Immateriella anläggningstillgångar År
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar
Licenser 3

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.

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.

Materiella anläggningstillgångar År
Aktiv utrustning, verktyg 5
Övrig utrustning 3-5
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Leasing - leasetagare
 Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
 om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

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.

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  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Förbindelser 22 028 182 9 974 958
Anslutningsavgifter - 34 000
Start- och flyttavgifter 22 050 56 220
Övriga intäkter 158 000 240 493

Summa 22 208 232 10 305 671
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Not 3  Övriga externa kostnader
2020-12-31 2019-12-31

Hyra kontor 107 040 -
Rep och UH externa tjänster 526 899 241 728
Köpta tjänster Karlsborgs Energi 369 349 1 541 226
Köpta tjänster Tidaholms Energi 12 000 8 000
Köpta tjänster Tibro Energi 37 401 18 000
Köpta tjänster Hjo Energi -8 000 4 000
Hyra Core 542 097 -
Marknadsföring 93 501 100 000
Licenser och serviceavtal 295 640 -
Övrigt 1 345 969 2 922 991

Summa 3 321 896 4 835 945

 Till och med år 2019 redovisades licenser och serviceavtal under övrigt.

Not 4  Ersättning till revisorer
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
PwC
Revisionsarvode 23 280 26 000

Summa 23 280 26 000

Not 5  Operationell leasing - leasetagare
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 657 324 78 012
Mellan ett och fem år 2 005 412 156 024

2 662 736 234 036

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 87 217 4 966

Not 6   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2020-01-01-  2019-01-01-  
 2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män
Sverige 2 2 - -

Totalt 2 2 - -

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Löner och andra ersättningar: 1 445 456 -
Sociala kostnader 669 639 -
(varav pensionskostnader) 1) 181 526 -

 1) Av företagets pensionskostnader avser kr 96 660 (f.å. 0) företagets ledning avseende 1 (0)
 personer.
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Not 7  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2020-12-31 2019-12-31

Aktiv utrustning 3 499 160 2 964 358
Licenser 89 167 108 333

Summa 3 588 327 3 072 691

Not 8  Ränteintäkter och liknande intäkter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Ränteintäkter, övriga 9 760 66 953

Summa 9 760 66 953

Not 9  Räntekostnader och liknande kostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Räntekostnader, övriga 2 235 30 669

Summa 2 235 30 669

Not 10  Bokslutsdispositioner
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringsfond, årets avsättning 280 000 240 000
Förändring avskrivningar utöver plan -932 152 -791 595

Summa -652 152 -551 595

Not 11  Skatt på årets resultat
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Aktuell skattekostnad 186 807 160 945

186 807 160 945

Avstämning av effektiv skatt
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Redovisat resultat före skatt 852 848 739 485

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 21,4 % 182 509 158 250

Ej avdragsgilla kostnader 3 408 2 049
Skattepliktig schablon p-fond 890 646

Redovisad skatt 186 807 160 945
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Not 12  Licenser
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början 1 179 000 1 179 000
- Nyanskaffningar 210 000 -

1 389 000 1 179 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början -1 067 888 -959 555
- Årets avskrivning enligt plan -89 167 -108 333

-1 157 055 -1 067 888

Redovisat värde vid årets slut 231 945 111 112

Not 13  Aktiv utrustning
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade verkliga anskaffningsvärden:
- Vid årets början 25 963 004 23 439 563
- Nyanskaffningar 3 321 352 2 785 252
- Avyttringar och utrangeringar -920 913 -261 811

Summa verkliga anskaffningsvärden 28 363 443 25 963 004

Ackumulerade nedskrivningar offentliga bidrag:
- Vid årets början -5 820 506 -5 820 506
- Tillg.med bidragsdel utrangerat senaste åren 5 820 506 -

Summa nedskrivningar offentliga bidrag - -5 820 506

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början -18 032 588 -15 330 041
- Avyttringar och utrangeringar 920 913 261 811
- Årets avskrivning enligt plan -3 499 160 -2 964 358

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -20 610 835 -18 032 588

Redovisat värde vid årets slut 7 752 608 7 930 416

Not 14  Övrig utrustning
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början 86 674 86 674

86 674 86 674

Ackumulerade avskrivngar enligt plan:
- Vid årets början -86 674 -86 674

-86 674 -86 674

Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 15  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början - 343 868
Omklassificeringar - -343 868

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 16  Andelar i intresseföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 142 360 142 360

Redovisat värde vid årets slut 142 360 142 360

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

Intresseföretag/ Antal Redovisat
org nr, säte          andelar i %1) värde
Intresseföretaget Netwest AB
2360 aktier (nom 1 kr/aktie) 2 360 2 360
Netwest AB Aktieägartillskott ovillkorat 140 000 140 000

142 360 142 360

Not 17  Övriga kortfristiga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31
Moms och skattekonto 485 786 366 060

Summa 485 786 366 060

Not 18  Likvida medel
2020-12-31 2019-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 6 743 061 1 497 705

6 743 061 1 497 705

 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
 -      De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
 -      De kan lätt omvandlas till kassamedel.
 -      De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Not 19  Disposition av vinst eller förlust
 Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 923 911, disponeras enligt följande:

 2020-12-31
Balanserat resultat 2 257 870
Årets resultat 666 041

Totalt 2 923 911

Balanseras i ny räkning 2 923 911

Summa 2 923 911

Not 20  Ackumulerade överavskrivningar
 2020-12-31 2019-12-31
Maskiner och inventarier 1 786 814 2 718 966

1 786 814 2 718 966

 Av ackumulerade överavskrivningar utgör 21,4% 382 378 kr  (fg år 21,4% 581 859 kr) uppskjuten
 skatt.

Not 21  Periodiseringsfonder
 2020-12-31 2019-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 62 000 62 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016 110 000 110 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 120 000 120 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 300 000 300 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 240 000 240 000
Periodseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020 280 000 -

1 112 000 832 000

 Av periodiseringsfonder utgör 21,4% 246 528  kr (178 048 kr) uppskjuten skatt.

Not 22  Checkräkningskredit
2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kreditlimit 2 000 000 2 000 000
Outnyttjad del -2 000 000 -2 000 000

Utnyttjat kreditbelopp - -

Ställda säkerheter  checkkredit
2020-12-31 2019-12-31

Borgen Hjo-, Karlsborgs-, Tibro- och Tidaholms kommun 2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000
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Not 23  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
För egna skulder och avsättningar Inga Inga

För  koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag Inga Inga

Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
 Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 24  Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Avkastning på totalt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Balansomslutningen

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.
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Not 25  Koncernuppgifter
 Bolaget ägs med 20 % vardera av Hjo Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tibro Energi AB, Tidaholms
 Energi AB och VänerEnergi AB och har sitt säte i Karlsborg. Respektive ägare ägs i sin tur av
 respektive kommun.

Underskrifter

 Tibro 2021-03-24

  

Per Bergström Bengt Ferm
Styrelseordförande Vice ordförande

Rolf Andersson Mattias Andersson
Ledamot Ledamot

Håkan Karlsson Jonas Angshed
Ledamot Ledamot

Joakim Ahlin Richard Bengtsson
Ledamot Ledamot

Yvonne Goglolin Rolf Åkesson
Ledamot Ledamot

Albin Främgård
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats Min rapport har avgivits den
den
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Björn Andersson Per-Olof Ekholm
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
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Inledning 
Denna rapport redovisar resultatet av kontroller enligt internkontrollplanen inklusive riskvärdering 
och åtgärder.  

Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, VD, ledningsgrupp och medarbetare där syftet är 
att säkerställa att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med bolaget mål, strategier och riktlinjer 
• bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, 
• använder resurser på ett effektivt sätt och har en tillförlitlig finansiell redovisning och 

rättvisande rapportering. 

Internkontrollens utgångspunkt är en löpande inventering av 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 för att genom förebyggande åtgärder 
förhindra ett skadeutfall samt utveckla och förbättra verksamhetens olika processer. 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av den interna kontrollplanen sammanfattas i en 
rapport till bolagsstyrelsen. Följande ska framgå av rapporten: 

• Vad som har granskats. 
• Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt). 
• Resultatet av granskningen. 
• Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara 

genomförd. 

Efter beslut i bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer.  

Kontroller av nyttigheter 
Kontroller gällande våra nyttigheter fjärrvärme, elnät och stadsnät sker enligt myndighetskraven som 
styr verksamheterna och redovisas till respektive myndighet, därav redovisas de ej i denna rapport.  

De myndigheter nyttigheterna rapporterar till är: 

• Post och Telestyrelsen gällande Stadsnät 
• Länsstyrelsen och Energimarknadsinspektionen gällande Fjärrvärme 
• Energimarknadsinspektionen gällande Elnät 

Alla dessa kontroller är utförda och godkända enligt gällande lagar och regler. 

Bolagets arbete med den interna kontrollen 
Arbetet kring internkontrollen på bolagen i TEAB koncernen sker kontinuerligt och sammanställs till 
en internkontrollplan för koncernen som fastställs av resp. bolagsstyrelserna på oktobers 
styrelsemöte. Därefter sker ett förbättringsarbete i de punkterna som så kräver detta vilket 
sammanställs i en rapport i mars. 

Bedömning av den interna kontrollen 
Modellen för riskvärderingen för årets internkontroll är inhämtad från Tidaholms kommuns riktlinje 
för internkontroll. Arbete med årets interna kontroll har varit god och tillräcklig.   
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Riskvärderingsmatris 
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Uppföljning 
1. Upphandling inför husrenovering 

Risk och beskrivning av risken 
Upphandling inför husrenovering. Förfrågningsunderlaget kan vid brister i kvalitét försena 
tidsplanen och fördyra projektet genom oförutsedda ÄTA-arbeten, vilket påverkar verksamhetens 
ekonomiska situation. 
Riskkategori: Verksamhetsrisk 
Riskbedömning: Sannolikhet 3, Konsekvens 3, Riskvärde 9 
Vad ska kontrolleras? 
Förfrågningsunderlagens kvalitet 
Syftet med kontrollen 
Syftet är att upptäcka brister i förfrågningsunderlagen 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Återkommande granskning av underlagen innan upphandling inleds, tills de är tillfredsställande. 
Vem utför kontrollerna? 
Fastighetschef och VD ev. extern part 

 

Vad som har granskats. 
Förfrågningsunderlag inför husrenovering har granskats för att minska risken för oförutsedda 
kostnader (s.k. ÄTA-arbeten). 

Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt). 
VD och fastighetschef har haft löpande avstämningar för genomgång av ny information och justering 
av underlaget. 

Resultatet av granskningen 
Underlagen är mer omfattande än tidigare vilket borgar för en mer träffsäker budget.  
 
Förberedelsearbetet vid framtagande av förfrågningsunderlagen har utvecklats genom en inledande 
miljöinventering och konstruktionsinventering. Man har också tittat på tidigare projekt för att dra 
lärdom av de ÄTA-arbeten som uppkommit då.  

Man har anlitat en arkitektfirma att samarbeta med inför renoveringar som har fler professioner i sitt 
nätverk för tillgång till bredare kompetens. Genom upprepade samarbeten har denna firma fått en 
tydlig bild av bolagets ambition vid renoveringar och vilken prisnivå som gäller vid materialval osv. 
vilket spar tid. Vid starten av samarbetet gjordes ett gott undersökningsarbete för att hitta en 
partner med goda rekommendationer och tidigare erfarenheter av liknande renoveringsprojekt.  

Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 
Man önskar få till en extern second opinion kring underlagens kvalitet men det finns vissa 
utmaningar i det eftersom det ger fördelar i upphandlingsförfarandet om parten som anlitas också 
vill lägga anbud. Det finns fortfarande möjligheter att utreda för få till det men inget klart ännu. Snart 
klart. 
 

/2021-01-28, samtal med fastighetschef och VD 
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2. Försäljning av fibertjänst 
Risk och beskrivning av risken 
Fibertjänst försäljning, för få kunder, Inkomstbortfall Ekonomisk påfrestning 
Riskkategori: Finansiell risk 
Riskbedömning: Sannolikhet 3, Konsekvens 2, Riskvärde 6 
Vad ska kontrolleras? 
Försäljningsarbetets kvalité 
Syftet med kontrollen 
Syftet är att nå uppsatt mål. Säkerställa att de försäljningsinsatser vi gör ger resultat. 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Månadsvis, återkommande under året 
Vem utför kontrollerna? 
Marknadschef och VD 

 

Vad som har granskats. 
Marknadsföringsinsatserna som genomförts har utvärderats genom antal utskick och utfall samt 
kundbesök övriga kampanjer/aktiviteter. 
 
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt). 
Samtal med stadsnätschef och marknadschef för att utvärdera, riskanalysera och förbättra.  
Utvärdering vid månatlig avstämning mot satta mål för verksamheten.  
 
Resultatet av granskningen 
Granskningen visar att arbetet fungerat tillfredsställande och att årsmålet är uppfyllt men att 
uppföljningen har vissa brister gällande utskick. Samt att marknaden kräver utveckling av såväl 
produkter som marknadsarbetet i stort. 
 
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 
Månadsvisa avstämningar kommer att fortsätta under 2021. Mätning och utvärdering av antal 
utskick och antal kunder det har resulterat i ska genomföras kontinuerligt. Det kommer också hållas 
en löpande dialog i arbetsgruppen kring vilken kompetensförstärkning/utbildning som behövs 
gällande försäljningsarbete samt merförsäljning vid kundkontakt.  

/ 2021-01-28, samtal med marknadschef, stadsnätschef och VD 
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3. Medarbetaromsättning 
 

Risk och beskrivning av risken 
Medarbetaromsättning. Hög medarbetaromsättning bidrar till risk för kompetensglapp vilket kan 
leda till att vi har svårigheter att nå uppsatta mål 
Riskkategori: Verksamhetsrisk 
Riskbedömning: Sannolikhet 3, Konsekvens 3, Riskvärde 9 
Vad ska kontrolleras? 
Kvalitetssäkrad rekrytering 
Syftet med kontrollen 
Att vi genomför ”rätt” rekryteringar 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Löpande under rekryterings-processen 
Vem utför kontrollerna? 
HR 

 

Vad som har granskats. 
Det långsiktiga målet om medarbetaromsättning på max 5%.  
 
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt). 
Genom en mätning av aktuell medarbetaromsättning. 
 
Resultatet av granskningen. 
Granskningen visar att omsättningen är högre än målsättningen. För att säkerställa kompetensnivån 
inom bolaget skall varje ersättningsrekrytering ske utifrån noggrant analyserat kompetensbehov.   
 
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 
Rekrytering ska genomföras enligt vår strukturerade modell, rekryteringspolicy, för att säkerställa att 
rätt resurs rekryteras. 
 

/ 2021-01-28, samtal med HR-ansvarig och VD 
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4. Brand  
 

Risk och beskrivning av risken 
Brand. Konsekvenserna för verksamheterna kan bli stora om brand skulle uppstå.  
Riskkategori: Verksamhetsrisk 
Riskbedömning: Sannolikhet 1, Konsekvens 4, Riskvärde 4 
Vad ska kontrolleras? 
Brandskyddsarbete  
Syftet med kontrollen 
Att vi har tillräckligt förebyggande arbete och fysiskt brandskydd i våra verksamheter 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
En gång övergripande 
Vem utför kontrollerna? 
Brandskyddsansvarig och ansvarig avdelningschef 

 

Vad som har granskats. 
Granskning har gjorts av vilket förebyggande arbete som görs och vilka rutiner som finns på plats för 
löpande arbete.  

 
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt). 
Genom dialog kring brandskyddet och vår brandskyddsorganisationen samt översyn av 
brandskyddet. 
 
Resultatet av granskningen. 
Granskningen visar att brandskyddsarbetet är tillfredsställande enligt följande:  

• Utrymningsplaner för arbetsplatser finns, och uppsamlingsplats vid utrymning är märkt.  
• Det finns avtal med extern part för årlig kontroll av brandsläckningsutrustning. 
• Samtlig personal har utbildning i brandskydd, utbildning hålls vartannat år löpande.  
• Ett utrymningslarm för arbetsplats Elverket ska installeras, därefter görs brandövning för all 

personal.  
• Samtliga ställverk har inbrotts-, brand- och övervakningslarm installerade.  
• Årlig rondering av samtliga fastigheter med försäkringsmäklare genomförs och brandkontroll 

görs vid sotning.  
• Kvartalsvis brandsyn genomförs vid fjärrvärmeverket. 
• Brandskyddsansvarig (BSA) är utsedd och brandskyddsorganisation träffas löpande.  

 
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 

• Inköp av anpassad släckningsutrustning till serverrum på Elverket; genomförd 2021 
• Beredskapsplan/kartläggning av hur verksamheten hanterar brand; genomförd 2021 

 

/2021-01-28, samtal med fastighetschef och VD 
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Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2021 med 
Tidaholms Bostads AB 
 
Tidaholms energi AB ska som moderbolag utse ombud och utfärda ägarinstruktion till 
ombuden för att tillvarata ägarens intressen vid bolagsstämma och andra likartade 
sammanträden i dotterbolaget.  
 
Ombud samt ersättare till ordinarie bolagsstämma med Tidaholms Bostads AB valdes av 
styrelsen i Tidaholms energi AB vid styrelsemöte 2021-02-25. Ombud är Lennart Axelsson 
och ersättare är Per Bergström.  
 
Styrelsen i Tidaholms energi AB beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:  
 

- Under punkt 8 a: 
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning. 

 
- Under punkt 8 b: 

Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 

 
- Under punkt 8c: 

Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 
direktören för verksamhetsåret 2020. 
 

- Under punkt 9: 
Anmäla Kommunfullmäktiges Val av styrelse i Tidaholms Bostad AB 
 
Beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25 
 
”Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i styrelsen för Tidaholms 
Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
 
- Ingela Backman (S) 
- Katarina Wallgren (S) 
- Per Bergström (S)  
- Mikael Snäll (MP) 
- Michael Brisman (M) 
- Lennart Axelsson (C) 
-  Maria Fredriksson” 
 

 
- Under punkt 10: 

Anmäla Kommunfullmäktiges beslut om ordförande och viceordförande i Tidaholms 
Bostad AB.  
 
Kommunfullmäktiges beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i de kommunala bolagen 
Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25 
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”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingela Backman (S) till ordförande i styrelsen för 
Bostad AB. för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 
 
Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Axelsson (C) till vice ordförande i styrelsen 
för Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023.” 
 
 

- Under punkt 11: 
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut Val av lekmannarevisorer och suppleant i 
Tidaholms Bostad AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 42/2019 ”Val av lekmannarevisorer i det kommunala 
bolaget Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25. 
 
”Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson till 
lekmannarevisorer för Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie 
bolagsstämman 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.” 
 
 

- Under punkt 12: 
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse auktoriserad revisor och 
revisorssuppleant för Tidaholms Bostad AB.  
 
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse Björn Andersson, PWC, till 
auktoriserad revisor och Mattias Bygghammar, PWC, till revisorssuppleant för 
Tidaholms Bostad AB.  
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Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2021 med 
Tidaholms Elnät AB 
 
Tidaholms energi AB ska som moderbolag utse ombud och utfärda ägarinstruktion till 
ombuden för att tillvarata ägarens intressen vid bolagsstämma och andra likartade 
sammanträden i dotterbolaget.  
 
Ombud samt ersättare till ordinarie bolagsstämma med Tidaholms Elnät AB valdes av 
styrelsen i Tidaholms energi AB vid styrelsemöte 2021-02-25. Ombud är Lennart Axelsson 
och ersättare är Per Bergström.  
 
Styrelsen i Tidaholms energi AB beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:  
 

- Under punkt 8 a: 
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning. 

 
- Under punkt 8 b: 

Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 

 
- Under punkt 8c: 

Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 
direktören för verksamhetsåret 2020. 
 

- Under punkt 9: 
Anmäla Kommunfullmäktiges Val av styrelse i Tidaholms Elnät AB 
 
Beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25 
 
”Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i styrelsen för Tidaholms 
Elnät AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
 
- Ingela Backman (S) 
- Katarina Wallgren (S) 
- Per Bergström (S)  
- Mikael Snäll (MP) 
- Michael Brisman (M) 
- Lennart Axelsson (C) 
-  Maria Fredriksson” 
 

 
- Under punkt 10: 

Anmäla Kommunfullmäktiges beslut om ordförande och viceordförande i Tidaholms 
Elnät AB.  
 
Kommunfullmäktiges beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i det kommunala bolaget 
Tidaholms Elnät AB”, 2019-03-25 
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”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingela Backman (S) till ordförande i styrelsen för 
Elnät AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 
 
”Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Axelsson (C) till vice ordförande i styrelsen 
för Tidaholms Elnät AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023.” 
 
 

- Under punkt 11: 
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut Val av lekmannarevisorer och suppleant i 
Tidaholms Elnät AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 42/2019 ”Val av lekmannarevisorer i det kommunala 
bolaget Tidaholms Elnät AB”, 2019-03-25. 
 
”Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson till 
lekmannarevisorer för Tidaholms Elnät AB för tiden efter den ordinarie 
bolagsstämman 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.” 
 
 

- Under punkt 12: 
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse auktoriserad revisor och 
revisorssuppleant för Tidaholms Elnät AB.  
 
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse Björn Andersson, PWC, till 
auktoriserad revisor och Mattias Bygghammar, PWC, till revisorssuppleant för 
Tidaholms Elnät AB.  
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Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2021 med 
BOSNET AB 
 
Tidaholms energi AB ska som moderbolag utse ombud och utfärda ägarinstruktion till 
ombuden för att tillvarata ägarens intressen vid bolagsstämma och andra likartade 
sammanträden i dotterbolaget.  
 
Ombud samt ersättare till ordinarie bolagsstämma med BOSNET AB valdes av styrelsen i 
Tidaholms energi AB vid styrelsemöte 2021-02-25. Ombud är Lennart Axelsson och 
ersättare är Mikael Snäll.  
 
Styrelsen i Tidaholms energi AB beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:  
 

- Under punkt 8 a: 
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning. 

 
- Under punkt 8 b: 

Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 

 
- Under punkt 8c: 

Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 
direktören för verksamhetsåret 2020. 
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 2 2021  2021-03-25 

1 

   
 
Plats och tid: Smedjegatan 18, Tidaholm och digitalt via Teams, klockan 13.00-

15.00  
  
Beslutande: Ingela Backman  
 Lennart Axelsson 
 Per Bergström 
 Katarina Wallgren 
 Maria Fredriksson 
 Mikael Snäll 
 Michael Brisman  
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, HR  
 Michael Löfborg, SEKO 
 Andreas Melander, Vision 
      
 

§ 12 
  
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens 
styrelsesammanträde. 
 
 
§ 13 
 
Fastställande av dagordning 
 
Inga övriga frågor 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa den föreslagna dagordningen 
 
 
§ 14 
 
Val av justerare  
 
Styrelsen beslutar att: 
Välja Mikael Snäll till justerare. Justering via digital signering. 
 
 
§ 15 
 
Ekonomi 2020 
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 2 2021  2021-03-25 

2 

VD presenterar Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 TENAB, 
Lekmannarevisors utlåtande TENAB 2020 och Revisors PM 2020, 
se bilagor med motsvarande namn. 
VD presenterar Investeringsrapport 2020. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
§ 16 
 
Ekonomi 
 
VD redogör för resultatrapport tom feb. VD konstaterar att 
månadsresultatet för februari är sämre än budget. Det 
ackumulerade resultatet är sämre än budget. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 17 
 
VD - Rapport 
 
VD informerade om: 

• Personalarbete 
• Elnät 
• Löpande verksamhet  
 

Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 18 
 
Måluppfyllelse 2020 
 
VD redogjorde för måluppfyllelse för året 2020. 
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till all personal och VD för väl utfört 
arbete under 2020. 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 19 
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 2 2021  2021-03-25 

3 

Styrelsemöten 2021 
 
26/4 Bolagsstämma & Konstituerande möte  
27-28/5 Strategidagar  
2/9  Styrelsedag, budgetförutsättningar  
7/10 Budgetbeslut  
16/12 Styrelsemöte 
 
 
 § 20 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor 
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VD har ordet 
De fokusområden vi har arbetat med under 
2020 är projektet ”Tidaholms bästa 
arbetsplats” för vår personal, samt hållbarhet, 
driftsäkerhet och att bibehålla våra 
elnätspriser. 

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. 

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! 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

 

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! 

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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Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse - Allmänt om 
verksamheten 
Tidaholms Elnät har uppdraget av Tidaholms 
kommun att driva eldistribution. År 2020 var 
bolagets 20:e verksamhetsår. 

 
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. 

 

 
Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser 
har vi lyckats med, elnätspriserna har varit 
oförändrade under 2020. 

 
Under året har vi haft en driftsäkerhet på 
98,2%! Vi har haft 0,37 driftstörningar per 
kund under året i elnätet. Orsaken till 
driftstörningar har varit flera avbrott på 
överliggande nät som drabbar samtliga våra 
kunder, vi råder inte över denna typ av 
driftstörningar. Vi har även haft driftstörningar 
i vårt eget nät och merparten är 
väderrelaterade. 

 
Energiomsättningen blev totalt 120 GWh och 
förlustenergin uppgick till 5,5 GWh. Inom vårt 
nätområde producerades 68 GWh 
lokalproducerad el. 

 
Under året har vi anslutit 33 st nya 
elnätskunder. Vi har även anslutit 12 st nya 
microproduktionsanläggningar, 1 större 
solcellspark och två vindkraftsverk. Vi har ökat 
på den lokala och förnyelsebara produktionen 
i vårt nätområde med ca 10.000.000 kWh per 
år. 

 
Priset för elleveranser i Tidaholm var 
oförändrat under 2020. Detta medförde 
placeringen 30 av 290 i Nils Holgersson 
undersökningen för 2020. Vår plats från 
föregående år var 45. Vi är nära vårt mål mot 
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre. 

 
Under året har vi investerat 12 MSEK. Anslutit 
vindkraft i området samt fortsatt arbetet med 
nya Rosenbergsområdets elnät. I övrigt består 
investeringarnas främst av att vi har ersatt 
luftledningar med jordkabel. Arbetet med att 
förbättra vår driftsäkerhet pågår kontinuerligt. 

 
Personal 
Tidaholms Elnät har ingen anställd personal, 
tjänster köps av Tidaholms Energi AB. 

 
Miljöpåverkan 
Tidaholms Elnät AB bedriver ingen verksamhet 
som kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 41 398 42 434 41 231 39 789 
Rörelsemarginal % 20 28 20 24 
Balansomslutning 186 881 189 032 153 141 171 050 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

34 31 31 24 
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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. 

 
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. 

 
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. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut 
Vi har flera investeringsprojekt som kommer 
att löpa under 2021. Vi prioriterar 
digitalisering av elnätet samt vädersäkring av 
luftledningsnätet. 

 
Under 2021 kommer vi fortsätta arbete med 
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara 
färdigställt till 2024. Arbetet påbörjades under 
2019 och fortlöpa till 2024. Arbetet kommer 
att kräva en stor insats såväl med personal 
som med inköp av elmätare. 
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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   1 431  

Summa   1 431  
 
 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter. 

Eget kapital  

2019-12-31  Bundet eget kapita  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital 
Nyemission 

under reg 

Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond 
Övr bundna 

fonder 

Över-  Fond för Bal.res. 
kursfond 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 
Årets resultat    – – 

Vid årets utgång 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 

2020-12-31  Bundet eget kapita  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital, 
Nyemission 

under reg 

Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond 
Övr bundna 

fonder 

Över-  Fond för Bal.res. 
kursfond 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 
Årets resultat    – – 

Vid årets utgång 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 
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Resultaträkning  

Belopp i tkr Not 2020 2019 
 
Nettoomsättning 

 
2 

 
41 398 

 
42 434 

Övriga rörelseintäkter 3   6 273    324  
  47 671 42 758 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-13 650 

 
-9 022 

Övriga externa kostnader  -20 347 -16 823 
Av- och nedskrivningar av materiella    
anläggningstillgångar    -5 552    -5 195  
Rörelseresultat  8 122 11 718 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  – – 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5   -435    -500  
Resultat efter finansiella poster  7 687 11 218 

Bokslutsdispositioner    

Bokslutsdispositioner, övriga    -7 687    -11 218  
Resultat före skatt  – – 

Skatt på årets resultat    –    –  
Årets resultat  0 0 
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 166 253  131 755 
Inventarier, verktyg och installationer 7 –  – 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
8 

 
  3 612  

  
  32 146  

  169 865  163 901 
Summa anläggningstillgångar  169 865  163 901 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter    1 087     663  
  1 087  663 
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos koncernföretag  15 529  24 070 
Aktuell skattefordran  350  350 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    50     48  
  15 929  24 468 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    –     –  
  –  – 
Summa omsättningstillgångar  17 016  25 131 

SUMMA TILLGÅNGAR  186 881  189 032 
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

  
5 000 

  
5 000 

Reservfond    20     20  
  5 020  5 020 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

  
1 431 

  
1 431 

Årets resultat    0     0  
  1 431  1 431 
  6 451  6 451 
Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 

  
  70 865  

  
  63 177  

  70 865  63 177 
Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 

 
9 

 
  40 200  

  
  41 800  

  40 200  41 800 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
3 997 

  
3 200 

Skuld till Tidaholms kommun 
Aktuell skatteskuld 
Övriga skulder 

 10 749 
–      

11 377 

 23 950 
–      

11 067 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    43 242     39 387  
  69 365  77 604 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  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 
Eldistributionsanläggningar 40 år 
Eldistributionsanläggningar, elektronik 15 år 
Kundkommunikation/Elmätare 10 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 
 

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 
 

 2020 2019 
Nettoomsättning per rörelsegren   

Intäkter elnät, högspänning 6 847 6 796 
Intäkter elnät, lågspänning 28 991 28 753 
Intäkter elnät, effekt 5 173 5 209 
Myndighetsavgifter m.m.   387    1 676  
 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

41 398 42 434 

Sverige   41 398    42 434  
 41 398 42 434 

 
Not 3 Övriga rörelseintäkter 
 2020 2019 
Försäljning av skrot och övriga rörelseintäkter   6 273    324  
 6 273 324 

 
 

Not 4 Personal 
 

Medelantalet anställda 
2020 2019 

 

 

  – –  
Totalt – – 
Företaget saknar anställda. 

 
 
 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

 2020 2019 

 
Räntekostnader, koncernföretag 

 
-429 

 
-443 

Räntekostnader, övriga   -6    -57  
 -435 -500 
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Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 

 2020-12-31 2019-12-31 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

185 257 

 
 

171 726 
Omklassificeringar   40 050    13 531  
Vid årets slut 225 307 185 257 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-53 502 

 
-48 308 

Årets avskrivning   -5 552    -5 194  
Vid årets slut -59 054 -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 
 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

  46  

 
 

  46  
Vid årets slut 46 46 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
  -46  

 
  -46  

Vid årets slut -46 -46 

Redovisat värde vid årets slut – – 

 
Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 

  

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Vid årets början 

 
32 146 

 
22 443 

Omklassificeringar -40 050 -13 531 
Investeringar   11 516    23 234  
Redovisat värde vid årets slut 3 612 32 146 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3eAssently: f3a970995a2a5261ff92c7c0530b0e8e43cd78e7fef86bc802ec47850b5892c85d6e6f2b9789733c9434ee34d1fb0899175a9cc18d63c1ef5fedd7f3fa09f9f8

779



Tidaholms Elnät AB 

Org nr 556004-3332 

14 

 

 

 
 
 

Not 9 Långfristiga skulder 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen 

 
8 000 

 
8 000 

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen   32 200    33 800  
Summa 40 200 41 800 

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
  

Ställda säkerheter Inga Inga 
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: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (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   1 431  

Summa   1 431  
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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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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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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Björn Erik Lennart Andersson

Björn Andersson

Auktoriserad revisor

2021-03-31 11:39:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Tidaholms Energi AB
koncernen

Granskning av 
årsbokslut 2020

8 mars 2021
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Inledning

Vi bifogar vår rapport till Styrelse och VD angående vår revision av räkenskapsåret 2020. Syftet med rapporten är 
främst att informera om väsentliga iakttagelser från revisionen. 
Under hösten 2020 har vi genomfört  granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den 
interna kontrollen samt den löpande redovisningen. Under februari 2021 har vi utfört granskning av bolagens 
årsredovisningar.

Vi hoppas ni finner rapporten givande!

Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas. 

 Skövde 2021-03-08

Vår sammanfattning och slutsats

2

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42
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Vårt uppdrag och 
inriktning i revisionen1
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Rapport om årsredovisningen

Granskning av årsredovisningen
Baseras på revisorns riskbedömning  - att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter 

Beaktar delar av intern kontroll som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisning och uppnår en rättvisande bild av bolaget och koncernens resultat och 
ställning
Omfattar inte granskning och uttalande om effektivitet i intern kontroll.

Granskning av annan information 

Denna rapport omfattar inte granskning av någon annan information.

Slutsats
Årsredovisningen är  upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Ger en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Granskning av förslag till disposition av bolagets ansamlade vinst
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 

Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

Granskat om väsentliga beslut, åtgärder eller förhållanden bedöms leda till 
ersättningsskyldig mot bolaget.

Handlat i strid mot aktiebolagslag, årsredovisningslag eller bolagsordning

Slutsats
Vi har avslutat  vår granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse och 
bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt tillstyrka vinstdispositionen.

Vårt uppdrag

5

Uppdrag och genomförande enligt aktiebolagslagen 

Granskning enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
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Revisionens syfte

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi 
vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för er.

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning vilket sker genom vår 
förvaltningsrevision*. Obligatorisk rapportering till styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande 
förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar eller 
stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande fokusområden:

- Fullständighet och riktighet i intäktsredovisning och värdering av korresponderade fordringar.
- Fullständighet och riktig redovisning samt värdering av förvaltningsfastigheter
- Fullständig redovisning och uppföljning av investeringar & projektredovisning.
- Intern kontroll

Väsentlighetsgräns*

Väsentlighetsgräns åsätts med utgångspunkt i bolagets verksamhet, ägarstruktur, kapital- och 
finansieringsstruktur, effektivitet och tillförlitlighet i system och rutiner samt kontrollmiljö. 

 

Revisionens inriktning 

6

*Finns beskrivet i bilaga 1
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Vår inriktning och iakttagelser 

7

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Intäktsredovisning
Vi noterar;
Flera stora flöden (fjv, elnät,  telecom, entr, hyresintäkter)

- stabila och säkra flöden under god kontroll
- bedömning och verifiering att rätt kund faktureras rätt 

pris, inklusive att samtliga förbrukningar är underlag för 
fakturering

- verifiering att korrekt periodisering skett av intäkterna
- adekvata rutiner för hantering av förfallna fordringar

Vår bedömning är att intäktsredovisningen sker fullstädigt och 
korrekt periodiserat.

Kundfordringar Vi noterar;

     -      korrekt periodisering m.h.t. utförda ”leveranser” och 
hyresperioder  per 201231
     -      verifiering av att betalning inflyter fullständigt 
(matchningsrutin fakturajournal hos bolaget vs erhålla 
betalningar från bank)

- värdering osäkra fordringar bedöms tillfyllest

Vår bedömning är att posten kundfordringar är fullständigt 
redovisade och korrekt värderade. 

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Vår inriktning och iakttagelser 

8

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor, forts

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Förvaltningsfastigheter
Tidaholms Bostads AB

Bolagets  väsentligaste balanspost  är förvaltningsfastigheter,94 
mkr samt  pågående projekt, 18 mkr.

Årsredovisningarna upprättas enligt K3 som utgår från att bokfört 
värde inte får överstiga verkligt värde. 

Fastighetsbeståndet  värderades av extern värderare senast 2018

Värderingarna syftar till att; 
- ge indikation på eventuellt nedskrivningsbehov
- ge underlag till upplysning om verkliga värden i not

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid 
nyproduktion och utgifter,
- aktiverade uh-utgifter av ny/varaktig karaktär bokföringsmässigt, 
redovisas enligt fastställda principer vilka synes relevanta,.
- fastigheterna är komponentindelade och avskrivs baserat på 
individuella nyttjandetider per komponent,.
- övervärde finns i beståndet då bedömda marknadsvärden enligt 
den externa värderingen uppgår till  totalt, ca 160 mkr - att jämföra 
med bokfört värde om 94.
För två mindre fastigheter, Astern och Drott, erhålls endast 
marginella driftsöverskott.
 

Bokförda värden på förvaltningsfastigheterna bedöms 
sammantaget korrekt redovisade.

Där de skattemässiga bokförda värdena skiljer sig från de 
bokföringsmässiga värdena uppstår s.k. temporära skillnader för 
vilka uppskjutna skatteposter skall redovisas enligt regelverket 
K3. 
Då endast marginella skillnader föreligger har bolaget valt att inte 
redovisas uppskjutna skatteposter.

Den pågående ombyggnadsprojektet fastigheten Brage beräknas 
färdigställas under 2021. Vi rekommenderar att omsorgsfullt 
beaktande av komponentindelning liksom utrangering sker vid 
färdigställandet.

  

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Vår inriktning och iakttagelser 

9

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor

Område Iakttagelser Vår rekommendation/slutsats

Uppskjuten skatt Tidaholms Bostads AB har skattemässiga underskottsavdrag om  
ca . 20 mkr. Med hänsyn till att det enskilda bolaget inte styr över 
nyttjandet eller timingen ur ett koncernperspektiv har bolaget valt 
att redovisa uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen.

De skattemässiga underskotten är koncernbidragsspärrade för 
nyttjande tom 2022. 

Materiella 
anläggningstillgångar
Tidaholms Energi AB

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid 
anskaffningar,

- avskrivning sker enligt fastställda planer vilka synes relevanta,

- vid ersättningsinvesteringar sker numera utrangering av ersatt 
komponent

Redovisning av materiella anläggningstillgågnar sker korrekt.

Varulager Vi har noterat vid granskning av lagret i Tidaholms Energi att en 
del av lagret utgörs av bränsle till bilarna och att detta inte 
inventeras.
Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi rekommenderar att ni bör se över om detta verkligen ska ingå i 
lagervärdet. 

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. 

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
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Förvaltningsrevision 
och intern kontroll3
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Vår inriktning och iakttagelser 

11

Område Iakttagelser Vår rekommendation Företagsledningens kommentarer

Ändringar i fast data

Åtkomst till fasta data,  Vi har vid vår rutingenomgång noterat att 
ingen uppföljning sker av ändringar i fast data. 
Utbetalningar sker på attesterade underlag, hanteras av tidaholms 
Kommun.

● Vi rekommenderar att införa en 
rutin för uppföljning av fast 
data. 

Attestrutin

Koncernen har av styrelsen fastställda attestinstruktioner vilka synes 
genomarbetade och tillfyllest. Dualitet i attesteringarna är en 
genomgående princip.
Vi noterar dock att manuella bokföringsallegat i vissa fall inte är 
föremål för attest. 

● Vi rekommenderar att även 
manuella bokföringsordrar blir 

föremål för attest.

Förvaltning & intern kontroll
Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för intäkter, inköp, löner, styrelsens och VD:s förvaltning, 
granskning av skatter och avgifter, genomgång av inkomstskatt och moms samt löpande redovisning. Här sammanfattar vi våra slutsatser och 
utvecklingsområden. Vi använder trafikljus för att bedöma väsentligheten av våra iakttagelser vilket finns beskrivet i bilaga 2. 
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Övriga frågor4
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Granskning av årsredovisningshandlingarna kommer att färdigställas under kommande vecka. 

Eventuella tillägg
Övriga kommentarer och frågor  
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Bilagor 
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

15

Ord Förklaring

Risk Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena 
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till 
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

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

Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i 
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. 

Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen.  I vår revision 
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot 
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även 
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan 
tillämplig lag.

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
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2021  Utfall
Andel i förh. 
till omsättn

2021  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021  Utfall

Andel i förh. till 
omsättn

2021  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2020

2020 
Utfall 

Jan Jan tkr Ack. Ack. tkr Utfall - Ack Jan

5 496 100,0% 5 042 100,0% 454 5 496 100,0% 5 042 100,0% 454 4 585 4 585
 0 0 0

-1 113 20,3% -730 14,5% -383 -1 113 -20,3% -730 -14,5% -383 -1 025 -1 025
-1 455 26,5% -1 805 35,8% 350 -1 455 -26,5% -1 805 -35,8% 350 -1 179 -1 179

0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0
2 928 53,3% 2 507 49,7% 421 2 928 53,3% 2 507 49,7% 421 2 381 2 381
-587  -588 1 -587 -588 1 -417 -417

2 341 42,6% 1 919 38,1% 422 2 341 42,6% 1 919 38,1% 422 1 964 1 964
-36 -35 -1 -36 -35 -1 -37 -37

Resultat efter fin int./kostn. 2 305 1 884 -37,4% 421 2 305 1 884 1 927 1 927
2 305 41,9% 1 884 37,4% 421 2 305 41,9% 1 884 37,4% 421 1 927 1 927

Finansiella intäkter/kostnader

Resultat TENAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
Inköp av elkraft, varor och mtrl
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie

Resultat efter avskrivningar

Årets resultat
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2021  Utfall
Andel i förh. 
till omsättn

2021  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021  Utfall

Andel i förh. till 
omsättn

2021  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse 
mot budget 2020

2020 
Utfall 

Feb Feb tkr Ack. Ack. tkr Utfall - Ack Feb

5 016 100,0% 4 889 100,0% 127 10 512 100,0% 9 931 100,0% 581 8 960 4 375
 0 0 0 0

-1 229 24,5% -727 14,9% -502 -2 342 -22,3% -1 457 -14,7% -885 -1 863 -838
-1 928 38,4% -1 805 36,9% -123 -3 383 -32,2% -3 610 -36,4% 227 -2 647 -1 468

0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0
1 859 37,1% 2 357 48,2% -498 4 787 45,5% 4 864 49,0% -77 4 450 2 069
-587  -589 2 -1 174 -1 177 3 -834 -417

1 272 25,4% 1 768 36,2% -496 3 613 34,4% 3 687 37,1% -74 3 616 1 652
-32 -34 2 -68 -69 1 -71 -34

Resultat efter fin int./kostn. 1 240 1 734 -35,5% -494 3 545 3 618 3 545 1 618
1 240 24,7% 1 734 35,5% -494 3 545 33,7% 3 618 36,4% -73 3 545 1 618
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Fredrik Carlsson på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Mattias Bygghammar på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.
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                    Fredrik Carlsson på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Fredrik Carlsson på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Mattias Bygghammar på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Mattias Bygghammar på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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3810227:
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1739683/f757edd2b6be5c8d232c31a1dc924808c5072b7d/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-1717:40:40
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Elof Johnsson på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:42:30
                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:42:32
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Eva Reimhold.


                

                
                
                    Namn: Eva Reimhold ➝ Eva Reinhold


                

                
                
                    E-postadress: eva.reimhold@lidkoping.se ➝ eva.reinhold@lidkoping.se


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:43:56
                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:52:25
                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:53:15
                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1812:46:26
                    Elof Johnsson på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1812:47:32
                    Elof Johnsson på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1812:47:32
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Skaraborgs Kommunalförbund har signerat.
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3734157:
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3734160:
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