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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/311 

2022-10-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om budget och 
handlingsplan för de kommunala bolagen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
VD och styrelseordförande för de kommunala bolagen kommer till kommunstyrelsen för att 
informera om budget och handlingsplan för bolagen för år 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/250 

2022-09-07 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Johansson, controller 

Tjänsteskrivelse - Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 
2022 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 
delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022. 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

Ärendet 
Enligt gällande lag 4–12 kap. lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning är 
kommuner skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår, samt en delårsrapport 
enligt 13 kap. Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med 
delårsbokslut och årsredovisning. 

Utredning 
Delårsrapporten för Tidaholms kommun är upprättad. Kommunledningsförvaltningen hänvisar till 
rapporten för innehåll. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att nämnden ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad 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. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.  

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
en budget i balans för helåret 2022 i sina respektive delårsrapporter. Samhällsbyggnadsnämnden 
och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar underskott för helåret 2022. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärdsplan. De föreslagna åtgärderna 
minskar nämndens underskott, men hanterar inte hela underskottet. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte har beslutat att anta 
hela åtgärdsplanen. Därmed är samhällsbyggnadsnämndens budget inte i balans för år 2022. 
Samhällsbyggnadsnämndens underskott mot budget hanteras i ett separat ärende KS 2022/159. 

Social- och omvårdnadsnämnden har antagit en åtgärdsplan vars planerade åtgärder minskar 
nämndens underskott utan att hantera hela underskottet. Nämndernas möjligheter att påverka 
underskotten är begränsad då det endast återstår ett par månader på år 2022. 

Budgeten för Tidaholms kommun år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 2,2 procent av skatter och bidrag. Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 
46,7 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot budget på 27,8 miljoner kronor. Det 
prognostiserade resultatet motsvarar 5,3 procent av skatter och bidrag, vilket innebär att 
kommunen uppnår resultatmålet år 2022.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att resultatet kommer att minska kommunens 
lånebehov de kommande åren, vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. Både lånebehov 
och räntor förväntas stiga de kommande åren. En ökad egenfinansiering har positiv effekt på 
finansiella kostnader.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022 - Tidaholms kommun”, 2022-09-30. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd”, 2022-09-22. 
 Rapport ” Delårsrapport augusti 2022  Social- och omvårdnadsnämnden”, 2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-augusti 2022”, 

2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari – augusti år 

2022”, 2022-09-16.  
 Rapport ”Delårsrapport januari–augusti 2022 – Jävsnämnden”, 2022-09-02. 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 – Kommunstyrelsen", 2022-09-19. 
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1 Inledning 
Delårsrapporten avser Tidaholms kommun under perioden 1 januari – 31 augusti 2022. 

Rapporten följer upp strategiska mål, budget och personalförhållanden inom Tidaholms 

kommun. En slutgiltig uppföljning av de strategiska målen år 2022 lämnas i kommunens 

årsredovisning. 
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2 Sammanfattning 
Tidaholms kommuns budget för 2022 är ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 2,2 procent av skatter och generella bidrag. Kommunens resultat vid 

delårsbokslutet uppgår till 66,5 miljoner kronor. Resultatet är 17,0 miljoner högre 

jämfört med för samma period föregående år. 

Resultatet för kommunkoncernen vid delårsbokslutet uppgår till 94,3 miljoner kronor, 

vilket är 33,3 miljoner högre jämfört med delåret 2021. 

Under det första delåret 2022 uppnår kommunen de finansiella målen. Resultatmålet 
anger att kommunen ska ha ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 

generella statsbidrag och kommunal utjämning. Helårsprognosen för Tidaholms 

kommun uppgår till 46,7 miljoner kronor vilket motsvarar 5,3 procent av skatter och 

generella bidrag. Tidaholms kommun ska även ha en soliditet på minst 30 procent. 

Enligt helårsprognosen uppgår kommunens soliditet till 46,6 procent, vilket motsvarar 

målet. 

Tidaholms kommun uppnår delvis fem av fem strategiska mål under det första delåret 

2022. Uppföljningen visar att nämnderna arbetar för att uppnå samtliga strategiska mål. 

Hur stor andel av nämndernas verksamhetsmål som uppnås helt, delvis eller inte alls 

varierar. En återkommande förklaring till att verksamhetsmål ej uppnås är att 

förvaltningen har saknat resurser för att arbeta med målet då andra mål eller frågor 

har prioriterats. 

Sedan restriktioner med anledning av pandemin togs bort den 9 februari har 

kommunens arbete i huvudsak återgått till ordinarie former. Inom social- och 

omvårdnadsnämndens verksamheter kvarstår dock åtgärder för att minska 

smittspridning av covid-19. 

Antalet anställda i Tidaholms kommun uppgår till 1174 personer den 31 augusti 2022. 

Det är 32 personer färre jämfört med 2021. Kommunen har idag svårt att rekrytera 

personal med rätt kompetens och behörighet till alla tjänster, särskilt inom skola och 

omvårdnad. Rekrytering och bemanning blir sannolikt en allt större utmaning framöver, 

då färre personer väljer att utbilda sig till yrken inom välfärdssektorn samtidigt som 

Tidaholms kommun, liksom hela Sverige, står inför stora pensionsavgångar. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Förvaltningsberättelse Tidaholms kommun 

3.1.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 

Under årets första månader medförde pandemin hög sjukfrånvaro, vilket minskade 

bemanningen och ökade arbetsbelastningen i kommunens verksamheter. Den 9 

februari släpptes en stor del av restriktionerna och de flesta av kommunens 

verksamheter återgick till sina ordinarie arbetssätt och öppettider. För social- och 

omvårdnadsnämnden kvarstår dock ett antal nationella och regionala 

rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19, bland annat vad gäller 

skyddsutrustning för personal och provtagning vid symptom. 

Kriget i Ukraina 

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en väpnad invasion av Ukraina. Under våren har 

Tidaholms kommun förberett sig för ett eventuellt flyktingmottagande och tagit emot 

ett mindre antal flyktingar från Ukraina. Tidaholms kommun kommer sannolikt ta emot 

flyktingar från Ukraina även under år 2023. Oroligheter har även ökat i andra länder. 

Kommunens fördelningstal för kvotflyktingar är 7 personer år 2022 och 14 personer år 

2023. Kriget i Ukraina innebär också en ökad risk för cyberattacker mot svenska 

myndigheter. Enheten IT & kommunikation arbetar fortlöpande med att stärka 

kommunens IT-säkerhet och motståndskraft mot cyberattacker. 

Demokrati 

År 2022 är ett valår. Valnämnden i Tidaholms kommun ansvarar för att anordna 

förtidsröstning och röstning i vallokal söndagen den 11 september. I samband med de 

allmänna valen 2022 skärps säkerheten på olika sätt. Det beror på att antalet 

rapporterade incidenter ökade vid valet år 2018. 

Tidaholms kommun får ny kommundirektör 

Den 6 april 2022 beslutade kommunstyrelsen att entlediga Eva Thelin från tjänsten som 

kommundirektör i Tidaholms kommun. Därefter har Maria Johansson, personalchef 

samt David Olsson, IT-chef, tjänstgjort som tillförordnad kommunchef. I oktober 
tillträder Magnus Sundén som kommundirektör, tillika förvaltningschef för 

kommunledningsförvaltningen. 

Visselblåsning 

I december 2021 trädde visselblåsarlagen (SFS 2021:890) i kraft. Lagen ska underlätta 

och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Visselblåsning 

uppstår då arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av 

missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Sedan juli 2022 köper kommunen en 

visselblåsningstjänst från en oberoende part. 

Kommunens särskilda boenden 

I september 2021 anordnades en folkomröstning angående det särskilda boendet 

Lindängen. Därefter beslutade fullmäktige att boendet åter ska öppnas. Detta 

verkställdes i september 2022.  

Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat att genomföra en renovering av det 

särskilda boendet Solvik för att förbättra brandskyddet i enlighet med ett 

brandföreläggande. Samtidigt utförs även åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. 
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Utvecklingsarbete 

Tidaholms kommun har anställt sex unga kommunutvecklare. Under tio månader 

kommer kommunutvecklarna utreda frågeställningar och ta fram förslag inom olika 

områden. 

Det pågår flera projekt för byte av större verksamhetssystem. Kommunen byter 

ekonomisystem och system för e-handel. Både social- och omvårdnadsnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden inför nya verksamhetssystem. Samhällsbyggnadsnämnden 

har infört ett nytt verksamhetssystem för bygg- och miljöområdet. 

Under maj månad inleddes renovering av kommunens ishall. Arbetet beräknas vara 

klart i september. I september öppnar även Tidaholms museum och Barnens hus åter 

för besök efter en större ombyggnation. 

Barn- och utbildningsnämnden genomför flera organisationsförändringar för att skapa 

mer effektiva och hållbara arbetssätt. Förändringarna berör bland annat skolledarnas 

uppdrag, utformning av skolområden och elevhälsan Centrala resursteamet. 

3.1.2 Förväntad utveckling 

God ekonomisk hushållning och förväntad måluppfyllelse år 2022 

Enligt Strategisk plan och budget 2022–2024 råder god ekonomisk hushållning då vart 

och ett av kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål uppnås helt eller delvis 

under ett år. 

Fullmäktige har antagit sex målområden med tillhörande strategiska och finansiella mål 

år 2022. Vid delårsbokslutet år 2022 uppnår kommunen de två finansiella målen inom 

målområdet God ekonomi: 

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

generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

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

Kommunen uppnår delvis vart och ett av de fem strategiska målen under det första 

delåret 2022. Enligt kommunens definition råder därmed god ekonomisk hushållning i 

Tidaholms kommun. Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen för de strategiska 

målen kommer att vara ungefär densamma vid årsredovisningen år 2022. 

 

Attraktiv kommun 

Fullmäktige har antagit det strategiska målet Tidaholms kommun skall aktivt medverka till 

att skapa förutsättningar för det goda livet. År 2022 är Sverige på väg in i en lågkonjunktur 

vilket medför risk för ökad ekonomisk och social utsatthet bland kommunens invånare 

och ett ökat bidragsbehov. På kort sikt kommer kommunens kostnader för 

försörjningsstödet att stiga då riksnormen höjs på grund av den stigande inflationen. De 

stigande elpriserna medför även ökade kostnader för kommunen då den faktiska 

kostnaden godkänns vid ansökan om försörjningsstöd. Behov av försörjningsstöd kan 

även komma att öka då Nobia flyttar sin tillverkning från Tidaholm till Jönköping. 

Kommunen ser att antalet skuldrådgivningsärenden ökar. Höjda energipriser och 

inflation kan ytterligare förstärka en sådan trend. 

En förhoppning är att Försäkringskassans regelverk förändras så att de individer som 

kommunen bedömer har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga får möjlighet till en annan 

försörjning. Arbetsförmedlingen har under 2022 åter öppnat för viss lokal samverkan 

vilket kan ge positiva effekter. 

Sedan pandemin covid-19 har antalet unga som är aktiva i föreningslivet minskat. Det 
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är också en tydlig trend att föreningsengagemang minskar bland äldre ungdomar. Detta 

har negativa effekter för folkhälsan. För att främja folkhälsan i Tidaholms kommun 

behövs fler mötesplatser med positiv inverkan på socialt deltagande i samhället, känsla 

av meningsfullhet, tillit och trygghet, en trygg skolgång, en meningsfull sysselsättning 

samt psykisk hälsa. 

 

Medborgaren i fokus 

Fullmäktige har antagit det strategiska målet Kommunens verksamheter och service för 

medborgare präglas av delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. För Tidaholms kommun 

erbjuder digitaliseringen många nya möjligheter. Några exempel är ny teknik inom 

äldreomsorgen och digital badövervakning, vilket kan komplettera den befintliga 

säkerheten i badhuset. 

Den digitala mognaden hos befolkningen medför även ökade förväntningar på att 

kommuner tillhandahåller moderna stöd och tjänster för invånare. Social- och 

omvårdnadsnämnden ser att fler användarvänliga digitala tjänster för invånare behöver 

införas utan att det medför ett digitalt utanförskap. 

Handlingar till politiska sammanträden förmedlas idag via digitala verktyg, vilket ställer 

krav på digital kompetens hos de förtroendevalda. Det innebär också nya 

arbetsuppgifter då kommunen behöver arbeta med frågor som rör digital kompetens 

och digitalt utanförskap gentemot förtroendevalda. För att bedriva 

verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och införa nya digitala system krävs 

också juridiska bedömningar. 

Den cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021 visar på vikten av att 

arbeta med cybersäkerhet i kommunens verksamheter. Tidaholms kommun behöver 

gå från ett reaktivt förhållningssätt till ett mer proaktivt arbetssätt för att upprätthålla 

en hög cybersäkerhet. Detta kommer vara mer resurskrävande än dagens arbetssätt. 

Samtidigt behöver kommunen fortsätta ett brett arbete med informationssäkerhet. 

Tidaholms kommunen har därför behov av att utveckla sin samverkan med närliggande 

kommuner i frågor som rör IT och digitalisering. 

 
Ett mer miljömässigt hållbart samhälle 

Fullmäktige har antagit det strategiska målet Tidaholms kommun utvecklas till ett mer 

miljömässigt hållbart samhälle. Hållbarhet och möjligheten att nå målen för Agenda 2030 

är en stor utmaning för världens länder och även för Tidaholms kommun. Kommunen 

behöver tydliga miljömål som samtliga nämnder och förvaltningar arbetar aktivt med 

att förändra kommunens arbetssätt och kraftigt minska de utsläpp av växthusgaser och 

skadlig miljöpåverkan som kommunens verksamheter medför. Kommunen behöver 

också arbeta för att minska verksamheternas sårbarhet genom att förbereda sig för ett 

förändrat klimat med extremväder. Vi kan också förvänta oss fler pandemier. 

 

Ett starkt och växande näringsliv 

Fullmäktige har antagit det strategiska målet Tidaholms kommun skall vara en aktiv och 

främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. Näringslivsenheten fortsätter sitt arbete 

i enlighet med de tre fokusområden som kommunstyrelsen har fastställt: 

1: Aktiv dialog och kommunikation mellan kommun och näringsliv 

2: Utveckla det lokala näringslivet, platsvarumärket och stadskärnan 

3: Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 

Sedan restriktioner med anledningen av pandemin lyftes i februari 2022 har 

näringslivsenheten arbete fått en omstart, då fysiska besök och sammankomster åter 
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kan genomföras. Arbete med samverkansgrupper, marknadsföring och samarbeten på 

Skarborgsnivå löper på. 

 

Attraktiv arbetsplats 

Fullmäktige har antagit det strategiska målet Tidaholms kommun skall vara en attraktiv 

arbetsplats. Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets 

viktigaste frågor för Sveriges kommuner. Fram till år 2029 beräknas 33 600 anställda 

inom välfärden gå i pension varje år. Samtidigt beräknas att antalet anställda i välfärden 

(inklusive privata utförare) behöver öka med cirka 13 200 anställda varje år under 

2019–2029. Ungefär hälften av dessa tjänster finns inom kommunernas vård och 

omsorg, främst äldreomsorgen. Under perioden 2019–2029 beräknas antalet personer 

i arbetsför ålder öka med cirka 31 000 personer per år, vilket ska täcka hela 

arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. Detta talar för att kommunerna står 

inför en ökande arbetskraftsbrist. 

Tidaholms kommun har redan idag svårigheter att rekrytera och bemanna 

verksamheter inom vård och omsorg på grund av brist på utbildad arbetskraft. För att 

bemanna verksamheterna anställer kommunen allt fler personer utan lämplig 

utbildning. Detta ökar arbetsbelastningen för erfarna medarbetare och kan påverka 

omsorgens kvalitet och patientsäkerhet negativt. Då bemanningen blir en utmaning får 

också arbete med verksamhetens utveckling stå tillbaka. Brist på utbildad arbetskraft 

gör också att kommunen har svårt att rekrytera behörig personal till alla tjänster inom 

barnomsorg och utbildning. Enligt Skolverket kommer bristen på behöriga lärare och 

förskollärare öka och uppgå till 12 000 i Sverige år 2035. 

För att klara av kompetensförsörjningen framöver behöver Tidaholms kommun vara en 

attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare med rätt 

kompetens. Detta kräver ett strategiskt arbete med arbetsmiljöfrågor, möjlighet till 

heltidsanställning och ett förlängt arbetsliv, verksamhetsutveckling med hjälp av 

digitalisering, ett gott ledarskap och kompetensutveckling. 

Medarbetare förväntas sig idag en användarvänlig IT-arbetsplats med ändamålsenliga 

digitala verktyg. På grund av oroligheter i omvärlden kommer leveranser av IT-
utrustning fortsatt vara en utmaning. Det innebär att kommunen behöver planera 

inköp av IT-utrustning minst 1–2 år framåt. På längre sikt kommer det att ske ett skifte 

där produktion flyttas från Asien till Europa. Det medför troligtvis ökade kostnader. 

3.1.3 Ekonomisk redovisning 

Tidaholms kommuns budget för 2022 är ett resultat om 18,9 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 2,2 procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen visar ett resultat på 46,7 miljoner kronor, och 5,3 

procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot 

budget på 27,8 miljoner. Se kapital 4. Ekonomi för en fördjupad redogörelse. 

Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna 

överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det 

kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning genomförs 

varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. 

Tidaholms kommuns helårsprognos för 2022 uppgår till 46,7 miljoner kronor. I denna 

prognos ingår en reavinst på 1,5 miljoner kronor. Enligt utredningen prognostiserar 

kommunen att det lagstadgade balanskravet 2022 uppfylls med ett resultat exklusive 
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realisationsvinster på 45,2 miljoner kronor. 

3.1.4 Uppföljning av finansiella risker 

I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny finanspolicy. Enligt 

finanspolicyn ska kommunens finansiella risker följas upp i samband med 

delårsrapporten och årsredovisningen. I tabellen nedan anges de gränsvärden och utfall 

för finansiella nyckeltal som antagits. Vid delårsbokslutet ligger kommunen delvis 

utanför de gränsvärden som kommunfullmäktige har beslutat. 

De avvikelser som uppstått beror på att den planerade upplåningen om 50 miljoner 

kronor för 2022 inte har genomförts då investeringstakten varit lägre än planerat. Det 

medför att inga nya lån har upptagits vilket har förkortat räntebindningstider och 

kapitalbindningstider, och medfört att dessa fallit under fastställda gränsvärden. 

  Målvärde Utfall 2022-08-31 

Andel ränteförfall inom ett år <50% 38% 

Räntebindningstid 1,3-4 år 1,03 år 

Kapitalförfall inom ett år <50% 42%  

Kapitalbindningstid >1,5år 1,15 år 

Andel grön finansiering  25% 

Uppfyller likviditetsreserv >50 miljoner 141,5 

Likviditetsreserven mäts genom summan av likvida medel, likvida tillgångar och 

kreditfaciliteter eller outnyttjad checkkredit. 

I likviditetsreserven ingår kommunens checkkredit som vid delåret är outnyttjad och 

uppgår till 60 miljoner kronor. 
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3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Visionen ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och 

nämnder har antagit. Visionen lyder: 

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

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

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

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 

år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 

starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 

strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå till väga 

för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av måluppfyllelsen. 

En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen 

närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur 

nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 

 

Målområde Strategiska mål 

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

livet. 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett starkt och växande 

näringsliv 

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

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 

mål) 

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

generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

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

Mål- och resultatuppföljning 

Denna delårsrapport följer upp Tidaholms kommuns strategiska mål delåret 2022. För 

varje strategiskt mål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram under januari till augusti 2022. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida kommunen har uppnått målet (grön cirkel), 

delvis uppnått målet (gul romb) respektive ej uppnått målet (röd kvadrat). 
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Utgångspunkten vid bedömning av måluppfyllelse för strategiska mål är att 

måluppfyllelsen motsvarar det sammanvägda resultatet för de verksamhetsmål och 

indikatorer som knyts till det strategiska målet. Det vill säga, om merparten av berörda 

verksamhetsmål och målvärden för indikatorer är uppnådda, bedöms även det 

strategiska målet vara uppnått. Detta resonemang kan även uttryckas på följande sätt: 

 Ett strategiskt mål bedöms vara uppnått då mer än 50 procent av indikatorerna 

för det strategiska målet samt nämndernas underliggande verksamhetsmål 

bedöms vara uppnådda, samtidigt som övriga indikatorer och verksamhetsmål 

bedöms vara delvis uppnådda, och inga indikatorer eller verksamhetsmål 

bedöms vara ej uppnådda. 

 Ett strategiskt mål bedömas vara ej uppnått då minst 50 procent av 

indikatorerna för det strategiska målet samt nämndernas underliggande 

verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda. 

 Vid övriga utfall bedöms det strategiska målet vara delvis uppnått. 

De flesta indikatorer för strategiska mål saknar ännu utfall för år 2022. Utfall för ett år 

publiceras i regel under nästkommande år. Då utfall för år 2022 saknas beräknas istället 

måluppfyllelsen utifrån indikatorns utfall år 2021. Om utfall även saknas år 2021 

rapporteras att utfall saknas, då uppgifter från 2020 bedöms vara inaktuella. 

3.2.2 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

  
   

Attraktiv kommun  1  

Medborgaren i fokus  1  

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
 1  

Ett starkt och växande 

näringsliv 
 1  

Attraktiv arbetsplats  1  

God ekonomi (finansiella 

mål) 
2   

Attraktiv kommun 

 

 

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

för det goda livet. 

 

Analys: Under det första delåret 2022 uppnår nämnderna tre av sex verksamhetsmål 

som främjar det strategiska målet. Barn- och utbildningsnämnden uppnår målet Barn 

och elever i alla skolverksamheter upplever trygghet, studiero/lekro och utsätts inte för 

kränkningar. Sedan 2017 har det pågått ett intensivt arbete för ökad trygghet och 

studiero inom nämndens samtliga verksamheter från förskola till gymnasium. 

Skolenkäten år 2020 och 2022 visar att arbetet har givit resultat. 

Kultur- och fritidsnämnden uppnår målet Det ska finnas trygga och öppna mötesplatser 
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även på kvällar (efter kl 17) och helger. I september öppnar Barnens hus på Vulcanen, en 

trygg mötesplats för familjer i centrala Tidaholm. Den öppna ungdomsverksamheten 

EnTrappaNer har vidgat sin målgrupp. Bibliotekshuset har på så vis blivit en trygg 

mötesplats för många av Tidaholms ungdomar. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppnår målet Att möjliggöra varierade boendemiljöer i hela 

kommunen ur flera aspekter så som geografiskt läge, upplåtelseform och kostnadsnivå. 

Nämnden har antagit ett nytt bostadsstrategiskt program. Flera planprocesser som 

möjliggör byggnation av flerbostadshus och andra bostäder pågår, liksom försäljning av 

småhustomter. 

Tre verksamhetsmål uppnås delvis. Barn- och utbildningsnämnden uppnår delvis målet 

Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de lyckas genom att verksamheterna är 

anpassade utifrån var och ens behov. Skolresultat, elevernas syn på skolan och andelen 

behöriga pedagoger utvecklas i en positiv riktning. Arbetet med skolans 

kompensatoriska uppdrag behöver dock förbättras så att skillnader i skolresultat 

mellan elevgrupper med olika förutsättningar minskar. 

Kultur- och fritidsnämnden uppnår delvis målet Tidaholms medborgare upplever att 

Tidaholm har bra fritidsmöjligheter och kulturutbud. Den medborgarenkät som 

genomfördes hösten 2021 visar att invånarnas nöjdhet med kultur- och fritid är i nivå 

med genomsnittet för riket. Under 2022 har nämndens verksamheter återgått till 

ordinarie öppettider och ett antal kultur- och idrottsevenemang har genomförts. 

Antalet besökare i nämndens verksamheter är dock färre jämfört med tiden före 

pandemin. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppnår delvis målet Invånare och besökare upplever en unik 

och attraktiv miljö kring stadskärnan och Tidan som främjar såväl social hållbarhet som 

arbetstillfällen. Underhållsinvesteringar och renovering av Tidaholms museum har 

genomförts för att öka områdets attraktivitet. Utveckling av stationshusområdet pågår. 

Social- och omvårdnadsnämnden uppnår delvis målet att i samverkan med olika 

organisationer arbeta för att minska utanförskap och behovet av försörjningsstöd. För att 

stärka individens möjlighet till egen försörjning och minska utanförskap krävs en tät 

samverkan mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, skola, näringsliv och andra 
organisationer och myndigheter. Nämnden behöver också öka antalet praktikplatser 

och subventionerade anställningar. 

Det strategiska målet om en attraktiv kommun spänner över ett antal 

verksamhetsområden och följs därför upp av ett stort antal indikatorer. Kommunen 

uppnår målvärdet för 11 av 17 indikatorer som hämtas från medborgarundersökningen 

år 2021, då andelen invånare som är nöjda med trygghet, levnadsförhållanden och 

kommunens verksamheter var högre jämfört med kommungruppens genomsnitt. Vad 

gäller indikatorn Problem med störande trafik med motorfordon i kommunen var istället 

andelen nöjda invånare lägre i Tidaholms kommun jämfört med kommungruppen, och 

målvärdet för denna indikator uppnås därför inte. 

Fullföljda studier är en stark skyddsfaktor för ett fortsatt hälsosamt liv med egen 

försörjning. Därför är det särskilt glädjande att Tidaholms kommun år 2021 uppnår 

målvärdet för andel gymnasieelever (folkbokförda i Tidaholm) som tar examen inom 4 

år. Andelen uppgick till 81,6 procent, vilket kan jämföras med 67,8 procent som är 

genomsnittet i Tidaholms kommungrupp. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första delåret år 2022. 

Kommunen har uppnått 3 verksamhetsmål och delvis uppnått 3 verksamhetsmål. Av 33 

indikatorer för det strategiska målet har kommunen uppnått målvärdet för 13, delvis 
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uppnått målvärdet för 7 och ej uppnått målvärdet för 5 indikatorer. För 8 indikatorer 

saknas ett aktuellt utfall (det vill säga ett utfall år 2021 eller 2022). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Kultur- och fritidsnämndens erfarenhet efter 

pandemin är att digitala lösningar och alternativ är bra, men att de inte fullt ut kan 

ersätta ordinarie verksamhet och mötesplatser. Nämnden ser också att det i 

kommunen finns ett stort behov av fler trygga mötesplatser för invånare. 

Kommunen har antagit nio strategier för förverkligande av det strategiska målet. En av 

dessa tillämpas inte av något verksamhetsmål: Skapa förutsättningar för infrastruktur; 

fibernätsutbyggnad på landsbygden, större andel persontransporter till fots, med cykel och 

kollektivtrafik. 

Medborgaren i fokus 

Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av 

delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. 

 

Analys: Under det första delåret 2022 uppnår nämnderna två av sex verksamhetsmål 

som främjar det strategiska målet. Samhällsbyggnadsnämnden uppnår målet Invånare 

och näringsliv upplever samhällsbyggnadsförvaltningen som rådgivande, tillgänglig och effektiv i 

användandet av våra kommunikationssätt. Införandet av ett nytt verksamhetssystem för 

bygg- och miljöområdet ger goda förutsättningar för en digitalisering som gör 

förvaltningen mer effektiv och tillgänglig. Handläggningstiden för ett bygglov vid 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus är 11 dagar, vilket kan jämföras med genomsnittet 

för Tidaholms kommungrupp år 2022 som är 27 dagar. 

Kultur- och fritidsnämnden uppnår målet Nämnden ska genomföra medborgardialoger i 

viktiga frågor. Under 2022 har förvaltningen inhämtat önskemål och synpunkter från 

barn om flera av nämndens verksamheter. Nämnden ser också att arbetet med 

medborgardialoger och barns inflytande behöver återupptas efter pandemin. 

Fyra verksamhetsmål uppnås delvis. Barn- och utbildningsnämnden uppnår delvis målet 

Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de får en utbildning av god kvalitet och 

att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. Enligt skolenkäten år 2022 är 

Tidaholms elever i åk 5 och åk 8 mer nöjda med skolan som helhet jämfört med riket. 

Elever i gymnasieskolan är något mindre nöjda med gymnasieskolan jämfört med riket 

år 2022. För att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning och betygsättning 

har pedagogerna fortbildats om de förändringar i skollag och läroplan som infördes i 

juli 2022. En ökande elevfrånvaro gör det samtidigt svårare för pedagoger att göra 

likvärdiga och rättssäkra bedömningar. 

Barn- och utbildningsnämnden uppnår delvis målet Barn och elever i alla skolverksamheter 

är delaktiga i utbildningens och undervisningens utformning och utveckling, känner motivation 

och meningsfullhet och vill aktivt lära sig mer. Sedan 2020 pågår ett utvecklingsarbete som 

syftar till att etablera en lärande kultur som främjar kvaliteten i skolverksamheterna. 
Arbetet utvecklar steg för steg förvaltningen till en lärande organisation präglad av 

delaktighet och elevinflytande. 

Social- och omvårdnadsnämnden uppnår delvis målet Nämndens handläggning och 

insatser ska upplevas som tillgängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. Nämnden 

bedömer att handläggningen av personärenden över lag håller en god kvalitet. Det nya 

verksamhetssystem som införs under år 2022 förväntas bidra till en mer strukturerad 

dokumentation och därmed ökad kvalitet i handläggningen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden uppnår delvis målet En framtida trygg, säker och tillgänglig 

miljö för alla, oberoende ålder. Förvaltningen arbetar inom flera områden för att nå 

målet. Bland annat utförs kontinuerligt besiktningar av lekplatser och förbättringar av 

trafikmiljön. 

Kommunen uppnår målvärdet för de fem indikatorer som mäter medborgarnas 

nöjdhet med insyn, inflytande och kommunikation med kommunen. Kommunen uppnår 

även målvärdet för antalet ärenden som kommunen hanterar med e-tjänster. Kommunen 

uppnår delvis målvärdet för andel synpunkter som besvaras inom 10 arbetsdagar. 

Kommunen uppnår inte målvärdet för antal e-petitioner som behandlats av 

kommunfullmäktige per år. Målvärdet var 10 e-petitioner och utfallet 5. Det är 

medborgarna som genom omröstning avgör huruvida en e-petition ska tas upp av 

fullmäktige eller inte. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första delåret 2022. Av 

6 verksamhetsmål har nämnderna uppnått 2 och delvis uppnått 4. Av 8 indikatorer för 

det strategiska målet har kommunen uppnått målvärdet för 6, delvis uppnått målvärdet 

för 1 och ej uppnått målvärdet för 1 indikator. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Endast kultur- och fritidsnämnden har ett mål 

som knyter an till strategin Utveckla medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. För att 

öka antalet medborgardialoger krävs dialog mellan politik och förvaltning om när 

sådana verktyg ska användas. Det krävs också att resurser avsätts och att dialoger 

planeras i god tid inför politiska beslut. 

Kommunen har antagit sex strategier för förverkligande av det strategiska målet. 

Följande strategier återspeglas i låg grad, eller inte alls, i nämndernas verksamhetsmål 

och uppföljningar: 

 Verka för att samtliga medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av 

kommunens medarbetare.  

 Bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika 

samhällsfrågor hänger samman. 

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart 

samhälle. 

 

Under det första delåret 2022 uppnår nämnderna ett av fem verksamhetsmål som 

främjar det strategiska målet. Kultur- och fritidsnämnden uppnår målet Hela kultur- och 

fritidsförvaltningen ska vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas.  

Tre verksamhetsmål uppnås delvis. Samhällsbyggnadsnämndens uppnår delvis målet 

Effektivt arbete med Tidaholms kommuns insats för att nå ekologisk hållbarhet i kommunens 

egna verksamheter. Nämnden arbetar bland annat med att ta fram en ny vatten- och 

avloppsplan (VA-plan), minska matsvinnet i kommunens verksamheter och optimera 

rutter vid insamling av förpackningar. Vidare uppnår samhällsbyggnadsnämnden delvis 

målet Effektivt arbete med att påverka alla som bor och verkar i Tidaholms kommuns 

geografiska område mot ekologisk hållbarhet. Aktiviteter pågår, men arbetet med att 

kommunicera hållbarhetsarbetet till Tidaholmarna kan utökas. 

Barn- och utbildningsnämnden uppnår delvis målet Minska antalet utskrifter och kopior. 

Nämnden ser att detta mål behöver ersättas av ett bredare mål för minskad 
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miljöpåverkan. 

Social- och omvårdnadsnämnden uppnår inte målet Nämnden ska arbeta för att bli mer 

klimatsmart. Förvaltningen har ännu inte påbörjat arbetet med att ta fram styrdokument 

för att minska nämndens miljöbelastning. Istället har arbete med införande av ett nytt 

verksamhetssystem prioriterats. 

En av kommunens strategier för det strategiska målet är att genomföra de klimatlöften 

som kommunen har anslutit sig till inom ramen för Västra Götalands regionens 

klimatmål. År 2022 har kommunen antagit fyra klimatlöften. Samhällsbyggnadsnämnden 

arbetar aktivt med två av dessa: Kommunen har ett arbetssätt för en årlig 

utsläppsminskning i form av en koldioxidbudget och Kommunen gör investeringar för 

energieffektiviseringar. Kommunen har även antagit två klimatlöften som omfattar 

upphandling och inköp. Detta arbete har avstannat då enheten ekonomi- och 

verksamhetsstyrning inte har varit fullt bemannad under 2022. 

Enligt medborgarundersökningen 2021 är invånarna mer nöjda med kommunens 

miljöarbete jämfört med genomsnittet i Tidaholms kommungrupp, vilket medför att 

kommunen uppnår målvärdet för sex indikatorer till det strategiska målet. Kommunens 

målvärde uppnås delvis för indikatorn som mäter Tidaholms kommuns placering i 

rankningen Sveriges miljöbästa kommun. Tidaholms kommun stiger i rankingen med 9 

placeringar år 2022, från plats 162 till 153. Målvärdet uppnås även för indikatorn som 

mäter tillgång till grundvatten av god kvalitet. Målvärdet uppnås inte för indikatorn 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person, då målvärdet var 219 kg och utfallet 211. Aktuellt 

utfall saknas för indikatorn Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första delåret 2022. 

Värderingen bygger på att 1 verksamhetsmål uppnås, 3 verksamhetsmål uppnås delvis 

och 1 verksamhetsmål uppnås inte. Målvärdet uppnås för 7 indikatorer, uppnås delvis 

för 1 indikator samt uppnås inte för 1 indikator. För 1 indikator finns ännu inget utfall 

för år 2021 och 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Uppföljningen visar att kommunens målstyrda 

arbete mot det strategiska målet behöver förbättras. För att uppnå hållbarhet och 

minska kommunens miljöpåverkan på ett effektivt sätt behöver arbetet fokusera på 

effektiva åtgärder som prioriteras och tillförs resurser. 

Enligt rankingen Sveriges miljöbästa kommun återstår det för Tidaholms kommun att 

inom flera områden etablera systematiska arbetssätt som minskar negativ 

miljöpåverkan och främjar ekologisk hållbarhet. Det är möjligt att kommunen behöver 

utveckla sin samverkan med andra kommuner för snabbare komma framåt i frågor. 

Fullmäktige har antagit sju strategier för förverkligande av det strategiska målet. Två av 

dessa strategier omsätts inte i nämndernas verksamhetsmål på ett tydligt sätt: 

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

mångfald främjas i både stad och på landsbygd. 

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

I kommunens hållbarhetsredovisning 2021 framgår dock att kommunen vidtagit 

åtgärder för att främja den biologiska mångfalden och utveckla mer hållbara måltider i 

kommunens verksamheter. 
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Ett starkt och växande näringsliv 

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

näringslivet och civilsamhället. 

 

Analys: Nämnderna uppnår 2 av 5 verksamhetsmål som främjar det strategiska målet. 

Barn- och utbildningsnämnden uppnår målet Barn och elever förbereds för att kunna göra 

välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att vara anställningsbara i 

arbetslivet. Under våren startades rådet Samverkan Tidaholms Framtid (STF) vilket 
samlar representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, näringslivsenheten och 

näringslivet. Rådet har på kort tid lyckats stärka samverkan mellan skola och arbetsliv, 

både kring praktiska frågor, så som studiebesök, prao-platser, mentorskap och 

gästföreläsare, och strategiska frågor så som utformning av plan för studie- och 

yrkesvägledningen. 

Kultur och fritidsnämnden uppnår målet Utveckla besöksnäringen genom att stötta 

idrottsevenemang, kulturevenemang och friluftsliv på Hökensås. Efter två års uppehåll på 

grund av pandemin har flera stora idrottsarrangemang och en rad kulturevenemang 

genomförts. Antalet besökare på Hökensås växer liksom intresset för fiske i 

kommunens fiskevatten. Även arrangemanget Kulturhelg växer. Enligt förvaltningen 

behövs mer resurser för att administrera detta och andra evenemang framöver. 

Två verksamhetsmål uppnås delvis. Social- och omvårdnadsnämnden uppnår delvis 

målet Verka för att främja samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten, skola och 

näringslivsenheten i syfte att möta näringslivets behov av arbetskraft med rätt kompetens. 

Under 2022 har arbetsmarknadsenheten inlett en samverkan med den kommunala 

vuxenutbildningen. Avsikten är att tidigare nå unga personer som står långt från 

arbetsmarknaden och vägleda dem till arbete eller studier. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppnår delvis målet Marknadens behov av verksamhetstomter 

möts i form av kommunalt markinnehav planlagd mark och byggklara industritomter. År 

2022 pågår ett större planprojekt för att tillskapa industritomter intill anstalten. 

Kommunens målvärde för indikatorn Tillgänglig andel planlagd industrimark utifrån helhet 

är 40 procent. Mellan 2017 och 2021 minskade andelen från 37 till 9 procent. 

Minskningen beror på att kommunen har sålt industrimark till företag, vilket i sig är 

positivt. Kommunen har inte tillskapat nya tillgängliga industritomter i samma takt. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppnår inte målet Att utveckla en strategi för hur arbetstillfällen 

i kommunen kan öka för att möta förväntad utveckling i framtiden. Kommunen bevakar 

utvecklingen i samband med Nobias kommande flytt av tillverkning från Tidaholm till 

Jönköping, men har ännu ingen fastställd strategi. Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar 

resurser för att arbeta med målet. Förvaltningen tar istället stöd från kollegor i andra 

kommuner och deltar i dialoger på Skaraborgsnivå om kommande större 

företagsetableringar. 

Under våren 2021 antog kommunstyrelsen tre fokusområden för näringslivsenhetens 

arbete med att främja näringslivets utveckling och förbättra företagsklimatet. 

Indikatorer för det strategiska målet antyder att detta arbete har givit effekt. Målvärdet 

uppnås för indikatorn Företagsklimat (sammanfattande omdöme) år 2022. Utfallet är 

kommunens bästa sedan år 2007 och bättre jämfört med riket år 2022. Kommunen 

uppnår även målvärdet för indikatorn Antalet nya företag per 1000 invånare år 2021. 

Utfallet är kommunens högsta sedan mätningen inleddes år 2013. För indikatorn 
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Företagsklimat enligt Insikt saknas aktuellt utfall. Kommunen planerar att delta 

undersökningen år 2023. 

Målvärdet uppnås delvis för indikatorn Antal gästnätter, med utfallet 72 106. Under 

perioden 2015-2021 har antalet ökat med 31 procent. Samtidigt har även målvärdet 

höjts. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första delåret 2022. Av 

fem verksamhetsmål har nämnderna uppnått två, delvis uppnått två och ej uppnått ett. 

Av 5 indikatorer för det strategiska målet har kommunen uppnått målvärdet för 2, 

delvis uppnått målvärdet för 1 och ej uppnått målvärdet för 1 indikator. För den femte 

indikatorn saknas ett aktuellt utfall. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Kommunen har antagit sju strategier för 

arbete med det strategiska målet. Näringslivsenhetens arbete och nämndernas 

verksamhetsmål tillämpar tillsammans fem av dessa. Två strategier tillämpas inte på ett 

tydligt sätt i det målstyrda arbetet år 2022: 

 Fortsätta att stimulera besöksnäringen genom digitala forum. 

 Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv 

utveckling så som tillväxt för kommunen samt stärka sysselsättning för medborgarna. 

Attraktiv arbetsplats 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

 

Analys: Nämnderna uppnår ett av fyra verksamhetsmål som främjar det strategiska 

målet. Samhällsbyggnadsnämnden uppnår målet Förvaltningen och nämnden samverkar i 

sina respektive uppdrag baserat på nytänkande, kunskapsöverföring och arbetsglädje. 

Politiker och tjänstepersoner har besökt nämndens verksamheter tillsammans vilket 

har medfört ökad kunskap och en större samsyn mellan politiker och förvaltning. Detta 

har i sin tur varit positivt för arbetsmiljön och arbetsglädjen på förvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden uppnår delvis målet Personalen i alla skolverksamheter 

upplever arbetsglädje, meningsfullhet och delaktighet och arbetar gemensamt för att nå 

uppställda mål. Vid barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att 

stärka personalens samsyn och samarbete vad gäller analys och utveckling av 

utbildningen. Under 2022 genomförs organisatoriska förändringar för att stärka 

förutsättningarna för samarbete inom och mellan kommunens skolverksamheter.  

Social- och omvårdnadsnämnden uppnår delvis målet Social- och omvårdnadsnämnden 

ska främja en god arbetsmiljö med möjlighet till en yrkesmässig utveckling. Flera insatser har 
genomförts för att främja en god arbetsmiljö samt rekrytering av medarbetare. 

Samtidigt har arbetsbelastningen varit hög på grund av svårigheter att rekrytera 

ordinarie omvårdnadspersonal och sommarvikarier. Byte av förvaltningens 

verksamhetssystem har även medfört hög arbetsbelastning för den administrativa 

personalen under en period. 

Kultur- och fritidsnämnden uppnår delvis målet Främja delaktighet och ett gott 

arbetsklimat. Med hjälp av anpassningar och flexibla arbetssätt ska alla verksamheter 

inom förvaltningen sträva efter höjd sysselsättningsgrad för de som har 

deltidsanställningar. Antalet heltidsanställda i nämndens verksamheter har också ökat, 

som en effekt av projektet Heltid en rättighet – deltid en möjlighet.  

Indikatorerna för det strategiska målet saknar ännu utfall för år 2022. I denna rapport 
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analyseras därför utfall från år 2021. Tre indikatorer som mäter medarbetarnas syn på 

styrning, motivation och ledarskap uppnår delvis målvärdet år 2021. Kommunen 

uppnår delvis målvärdet (95 procent) för indikatorn Andel heltidsanställda 

månadsavlönade, då andelen uppgick till 88 procent år 2021. Kommunen uppnår inte 

målvärdet (5,2 procent) för indikatorn Andel sjukfrånvaro uppgick, då utfallet uppgick till 

6,4 procent år 2021. Indikatorn Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön har 

utvecklats i negativ riktning sedan 2019, då andelen var 98,6 procent. År 2021 var 

utfallet 97,6 procent, vilket inte motsvarade målvärdet 99 procent. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första delåret 2022. Ett 

verksamhetsmål uppnås medan tre verksamhetsmål uppnås delvis. Kommunen uppnår 

delvis målvärdet uppnås för fem av sex indikatorer. För en indikator uppnår 

kommunen inte målvärdet. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Att rekrytera personal med rätt kompetens är 

en växande utmaning. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att en god arbetsmiljö och 

arbetsbelastning har kommit att bli viktigare än höga löner för att rekrytera och behålla 

pedagoger. Social- och omvårdnadsförvaltningen ser att besök i skolor och deltagande 

vid yrkesmässor kan bidra till att skapa intresse för de yrken som finns inom social- 

och omvårdnadsnämndens verksamhetsområde. 

Följande strategi för en attraktiv arbetsplats tillämpas inte i nämndernas målstyrda 

arbete: 

 Lyfta betydelsen av det tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen. 

Införande av tillitsbaserad styrning är ett omfattande utvecklingsarbete som behöver 

ledas, samordnas och implementeras av kommunens ledande tjänstepersoner i dialog 

med politiken. Det saknas ännu en tydlig modell och process för en sådan förändring. 

God ekonomi 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av 

skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

 

Analys: Helårsprognosen för Tidaholms kommun ger resultatet 46,7 miljoner kronor, 

vilket motsvarar 5,3 procent av skatter och generella bidrag. Samtliga nämnder har 

dock inte en ekonomi i balans för år 2022. 

Värdering: Tidaholms kommun uppnår det finansiella målet avseende resultat under 

det första delåret 2022. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 

procent. 

 

Analys: Soliditeten vid delåret uppgår till 46,6 procent vilket överstiger målet på 30 

procent. 

Värdering: Tidaholms kommun uppnår det finansiella målet avseende soliditet under 

det första delåret 2022. 
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4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.2 Redovisning - Koncern 

Resultatet för kommunkoncernen uppgår vid delåret till 94,3 miljoner kronor. Detta 

resultat är 33,3 miljoner kronor högre jämfört med delåret 2021. Förbättringen beror 

främst på att kommunen har ett högre resultat delåret 2022. 

Kommunens resultat är 17 miljoner kronor bättre delåret 2022 jämfört med delåret 

2021. Resultatet uppgår till 66,5 miljoner kronor. Att resultatet är högre år 2022 

jämfört med 2021 beror på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag om totalt 

31,6 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader har ökat med 16 miljoner kronor 

vilket motsvarar en ökning på 3 procent, inklusive löneuppräkning. Verksamheterna har 

högre intäkter, 12,2 miljoner kronor. Ökningen är en följd av riktade statsbidrag samt 

en mer normaliserad tillvaro efter pandemin där verksamheter åter har öppnat upp. 
Vidare har verksamheternas kostnader ökat med 29 miljoner kronor, främst till följd av 

köp av externa vårdplaceringar, avgångsvederlag, omvärldsfaktorer (el, bränsle och 

livsmedel) samt uppstartskostnader kopplat till måltidsenhet. Kommunens 

avskrivningskostnader har minskat med 1,1 miljoner kronor, främst vad gäller Bruket. 

Tidaholms energi AB:s koncerns (TEAB) resultat uppgår till 27,8 miljoner kronor vilket 

är 16,3 miljoner högre än föregående år. Det högre resultatet kommer från att TEAB 

år 2021 sålt utsläppsrätter för 10,9 miljoner kronor. Vidare har intäkterna för 

elproduktionen blivit 4,5 miljoner högre än föregående år då elpriset varit högre. 

Resultatet på 27,8 miljoner kronor är 15,9 miljoner bättre än budget av samma 

anledningar som ovan. 

4.2.1 Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som vid årsredovisningen 

2021 har använts i delårsrapporten. 
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4.2.2 Resultaträkning 

   Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) Not 
2022-01-01 – 

2022-08-31 

2021-01-01 – 

2021-08-31 

2022-01-01 – 

2022-08-31 

2021-01-01 – 

2021-08-31 

Verksamhetens intäkter  247 112 201 081 126 673 114 483 

Verksamhetens kostnader  -689 800 -640 837 -618 739 -589 633 

Avskrivningar  -46 076 -47 187 -26 399 -27 464 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -488 764 -486 943 -518 465 -502 614 

Jämförelsestörande kostnader      

Skatteintäkter  420 757 395 806 420 757 395 806 

Generella statsbidrag och 

utjämning 
 163 036 156 372 163 036 156 372 

Verksamhetens resultat  95 029 65 235 65 328 49 564 

Finansiella intäkter  729 448 1 969 1 431 

Finansiella kostnader  -1 500 -4 718 -793 -1 481 

Resultat efter finansiella 

poster 
 94 258 60 965 66 504 49 514 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Årets resultat  94 258 60 965 66 504 49 514 
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4.2.3 Balansräkning 

   Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) Not 2022-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
 1 370 629 1 260 429 768 976 754 452 

Maskiner och inventarier  19 911 78 916 18 636 22 525 

Summa materiella 

anläggningstillgångar 
 1 390 540 1 339 345 787 612 776 977 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, 

bostadsrätter mm 
 8 509 10 348 18 868 17 589 

Långfristiga fordringar  1 642 1 938   

Summa finansiella 

anläggningstillgångar 
 10 150 12 286 18 868 17 589 

Summa anläggningstillgångar  1 400 690 1 351 631 806 480 794 566 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20  2 400 2 800 2 400 2 800 

Summa bidrag till 

infrastruktur 
 2 400 2 800 2 400 2 800 

      

Omsättningstillgångar 

Förråd  5 074 5 308 2 288 2 510 

Övriga kortfristiga fordringar  51 534 138 236 101 518 75 109 

Kassa och bank  103 387 97 180 81 515 97 045 

Summa 

omsättningstillgångar 
 159 995 240 724 185 321 174 664 

      

Summa tillgångar  1 563 085 1 595 155 994 200 972 030 
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  Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) Not 2022-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

     

Eget kapital      

Årets resultat  94 258 79 249 66 504 38 058 

Resultatutjämningsreserv  91 735 91 735 91 735 91 735 

Lokal utvecklingsreserv  7 429 7 429 7 429 7 429 

Övrigt eget kapital  593 329 531 239 455 143 417 085 

Summa eget kapital  786 751 709 832 620 811 554 307 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och 

liknande förpliktelser 
 12 429 11 918 12 429 11 918 

Andra avsättningar 1,2,3 10 328 48 498 10 328 11 116 

Summa avsättningar  22 757 60 416 22 757 23 034 

      

Skulder 

Långfristiga skulder 

Checkräkningskredit      

Lån i banker och kreditinstitut  538 835 493 966 162 252 168 163 

Andra långfristiga skulder  37 697    

Investeringsinkomster   8 528 8 298 8 528 

Summa långfristiga skulder  576 532 502 494 170 550 176 691 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  31 467 53 041 18 329 32 433 

Övriga kortfristiga skulder  145 578 269 372 161 754 185 565 

Summa kortfristiga skulder  177 045 322 413 180 082 217 998 

Summa skulder  753 577 824 907 350 632 394 689 

      

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 
 1 563 085 1 595 155 994 200 972 030 

 

   Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) Not 2022-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-12-31 

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser inkl. 

löneskatt 
 

157 066 157 802 157 066 157 802 

Borgen och andra förpliktelser  39 134 39 206 384 899 393 582 

Summa ansvarsförbindelser  196 200 197 008 541 965 551 383 
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4.2.4 Noter 

Avsättningar  

1) Bidrag till statlig infrastruktur 4,6 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige har i en avsiktsförklaring daterad maj 2013 beslutat sin avsikt att 

medfinansiera utbyggnaden av E20 upp till och med 6 miljoner kronor i 2013 års 

penningvärde (Kf 55/2013). Indexering av medfinansieringsbeloppet har skett till och 

med utbetalningstidpunkten enligt Trafikverkets Investeringsindex för väghållning. 

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplösning sker med 0,4 miljoner kronor per 

år under 15 år. Betalningen av medfinansieringen påbörjades 2020 och ska ske fram till 

2025. 

Enligt betalplan från Trafikverket daterad 2022-04-21 uppgår Tidaholms andel att betala 

till 7,1 miljoner kronor. Återbetalning har gjorts 2020 och 2021 med 2,4 miljoner 

kronor. Återstående skuld ska därför vara 4,6 miljoner kronor.  Avsättning har därför 

gjorts med 47 tusen kronor under 2022. Någon betalning har ännu ej gjorts under 

2022. 

2) Deponi 5,7 miljoner kronor 

Vid årsbokslutet 2020 gjordes en avsättning för beräknad kostnad avseende täckning av 

deponin Siggestorps avfallsanläggning. Bedömningen av avsättningens storlek har utgått 
från kvadratmeterpriset vid tidigare genomförd återställning. Enligt föreläggande från 

Länsstyrelsen ska sluttäckningen vara färdigställd den 31 december 2024. Kommunen 

har kontaktat Länsstyrelsen för ytterligare information samt anlitat en konsult. 

Avsättningen uppgår till samma belopp som vid årsbokslutet då någon mer tillförlitlig 

beräkning ännu inte kan göras. 

3) Avsättning för sanering av Kungsbroskolan 0,8 miljoner kronor 

Denna avsättning fanns vid årets ingång. Under våren har Tidaholms kommun fått 

faktura på kostnaden och avsättningen har återförts. 

Leasing 

De leasingavtal som kommunen har tecknat är av obetydligt värde och betraktas därför 

som operationella enligt rekommendationen i RKR R5. Kommunen har inte i någon 

större utsträckning operationella leasingavtal vars livslängd överstiger tre år. 

Kommunen har påbörjat inventering av nämndernas leasingavtal för att säkerställa att 

avtal som eventuellt kan vara föremål för finansiell leasing identifieras. 
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4.3 Prognos kommunen 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x -34,3 x -37,7 x x x -46,7     

Budgete

rat 

resultat 

 -18,9  -18,9    -18,9     

Avvikelse 

(mnkr) 
 15,4  18,8    27,8     

             

Prognos 

resultat 

(%) 

 4,0  4,3    5,3     

             

Tidaholms kommuns budget för 2022 är ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 2,2 procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 46,7 miljoner kronor, vilket 

motsvarar ett resultat på 5,3 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen 

motsvarar ett överskott mot budget på 27,8 miljoner kronor. 

Prognostiserat överskott redovisas främst inom: 

 Skatter och generella bidrag 20,8 miljoner kronor. 

 Prognososäkerheten, 7 miljoner kronor. 

 Kultur- och fritidsnämnden, 0,15 miljoner kronor. 

 Jävsnämnden, 0,09 miljoner kronor. 

 Övriga kostnader såsom avskrivningar och räntekostnader, 4,1 miljoner kronor. 

Prognostiserat underskott redovisas inom: 

 Samhällsbyggnadsnämnden, 1,9 miljoner kronor 

 Social- och omvårdnadsnämnden, 2,4 miljoner kronor   
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Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Avvikelse 

2022 
 

Utfall 

2021 

Avvikelse 

mot fg år 

Verksamhetens intäkter     192 825 -192 825 

Verksamhetens kostnader -790 920 -793 885 2 965  -945 185 154 265 

Avskrivningar -37 024 -37 833 809  -43 173 6 149 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-827 944 -831 718 3 774  -795 533 -32 411 

Skatteintäkter 631 134 615 509 15 625  598 259 32 875 

Generella statsbidrag och utjämning 244 555 239 409 5 146  234 887 9 668 

Verksamhetens resultat 47 745 23 200 24 545  37 613 10 132 

Finansiella intäkter     1 561 -1 561 

Finansiella kostnader -1 000 -4 300 3 300  -1 118 118 

Resultat efter finansiella poster 46 745 18 900 27 845  38 056 8 689 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 46 745 18 900 27 845  38 056 8 689 

Nämndernas prognoser 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos visar ett underskott om 2,4 miljoner kronor, 

under förutsättning att åtgärdsförslagen genomförs. Åtgärder, riktade statsbidrag samt 

medel för oförutsedda behov avsätts för att delvis möta de högre kostnaderna vid köp 

av externa vårdplatser inom verksamheterna LSS, funktionsnedsättning, missbruksvård 

samt våld i nära relation. Personalkostnader inom äldreomsorg och LSS har varit högre 

än budgeterat under sommarmånaderna då svårigheter att rekrytera semestervikarier 

har medfört övertidsersättningar och köp av semesterveckor/dagar. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos visar en budget i balans. Nämnden har ett 

underskott på 1 miljon kronor som beror på uteblivet statsbidrag för 

läxhjälpverksamheten samt ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. De 

beslutade åtgärderna täcker sammantaget det uppkomna underskottet. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ett underskott på 1,9 miljoner kronor. 

Underskottet beror på ökade kostnader till följd av rådande omvärldsfaktorer som 

påverkar priser för bland annat energi och livsmedel. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos visar ett överskott på 0,15 miljoner kronor. Det 

beräknade överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, 

föräldraledigheter och vakanser i avvaktan på tillsättande av tjänster. 

Kommunstyrelsens prognos visar en budget i balans, under förutsättning att 

åtgärdsförslagen på totalt 0,55 miljoner kronor genomförs. Åtgärderna, nyttjande av 

medel för oförutsedda behov och de lägre personalkostnaderna beräknas täcka ökade 

kostnader till följd av främst avgångsvederlag, högre licenskostnader och finansiering av 

litografiska symposiet. 

Finansförvaltningens prognos visar ett överskott på 7 miljoner kronor. Prognosen 

inkluderar de 7 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet 

för hela kommunen vilka är budgeterade under finansförvaltningen. 

31



Tidaholms kommun, Delårsrapport augusti 2022 26(28) 

Budgetavvikelser 

Sammanställning 

budgetavvikelser (tkr) 
Budget 2022 Helårsprognos Prognos avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 61 501 61 501 0 

Jävsnämnd 318 228 90 

Kultur- och fritidsnämnd 34 734 34 584 150 

Barn- och utbildningsnämnd 352 618 352 618 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 322 891 325 266 -2 375 

Samhällsbyggnadsnämnd 34 640 36 540 -1 900 

Finansförvaltningen -12 817 -19 817 7 000 

Summa nämnder 793 885 790 920 2 965 

    

Finansiering 

Skatteintäkter -854 918 -875 689 20 771 

Generella bidrag    

Finansiell kostnad och intäkt 4 300 1 000 3 300 

Avskrivningar 37 833 37 024 809 

Summa finansiering -812 785 -837 665 24 880 

    

Totalt skattefinansierad 

verksamhet 
-18 900 -46 745 27 845 

    

Affärsdrivande verk 

Vatten- och avloppsverk    

Renhållningsverk    

Summa affärsdrivande verk    

    

Totalt -18 900 -46 745 27 845 
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4.4 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i Strategisk plan och budget 
för 2022 – 2024. Kommunstyrelsen beslutar i april varje år om ombudgetering av 

medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

4.4.1 Investeringar per nämnd 

  Budget 2022 Ack Utfall 
Prognos 

2022 

Avvikelse 

helår 2022 

Kommunstyrelsen 12 472 988 3 000 9 472 

Kultur- och fritidsnämnd 2 300 0 400 1 900 

Barn- och utbildningsnämnd 1 348 817 1 348 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 5 510 802 5 510 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 118 588 38 291 61 157 57 431 

Skattefinansierad verksamhet 140 218 40 898 71 415 68 803 

Vatten- och avloppsverk 13 535 737 13 535 0 

Renhållningsenhet 9 639 212 9 639 0 

Affärdrivande verksamhet 23 174 949 23 174 0 

Totalt kommunen 163 392 41 847 94 589 68 803 

  

Kommunens prognos för investeringar kommer vara lägre än budget vilket beror på att 

investeringsprojekt har flyttats fram och försenats, samt att kommunstyrelsens 

investeringsreserv om 10 miljoner kronor prognostiseras att inte förbrukas under 

2022. 
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5 Personal 
Sjukfrånvaro 

Sjukskrivningstalet för kommunen uppgår den 31 augusti 2022 till 7,3 procent. Covid-

19-pandemin och dess efterdyningar har medfört något högre sjukfrånvaro. 

 

Framtida bemanning och rekrytering 

Det framtida rekryteringsläget är en utmaning. Allt färre väljer att utbilda till yrken 

inom välfärdssektorn samtidigt som Tidaholms kommun, liksom hela Sverige, står inför 
stora pensionsavgångar. Ett sätt att sprida relevant kunskap kring, och skapa intresse 

för, de yrken som finns inom kommunens verksamhetsområde är att besöka skolor 

och yrkesmässor. Under pandemin har detta inte varit möjligt. 

Kommunen fortsätter sin samverkan med Vård- och omsorgscollege Skaraborg som 

anordnar vård- och omsorgsutbildningar. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-08-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 1 174 1 206 1 184 

- Kvinnor 960 991 981 

- Män 214 215 203 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
81,8 82,2 82,9 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
18,2 17,8 17,1 

    

Antal årsarbetare 1 140,60 1 170,66 1 145,37 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

97,2 97,1 96,7 

Sjukfrånvaro (%) 7,3 6,4 7,2 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 
Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 
årsredovisning. Denna delårsrapport avser perioden 1 januari – 30 augusti 2022. 

I denna rapport görs en redovisning av måluppfyllelse för nämndens verksamhetsmål 
samt en uppföljning av kvalitet, personal och ekonomi och drift av löpande 
verksamheter. 
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2 Sammanfattning 
Starten på vårterminen var mycket tuff utifrån rådande pandemi. De första veckorna 
präglades av högt smittoläge och således hög personalfrånvaro vilket var mycket 
påfrestande för verksamheterna. Under några perioder var ett antal enheter rejält 
påverkade. Detta läge höll i sig fram till sportlovet vecka sju, därefter blev det lugnare. 
Dock har det under våren fortsatt att vara en del personalfrånvaro och samtidigt svårt 
att hitta vikarier vilket har bidragit till fortsatt ansträngt läge i verksamheterna.  

“Coronaskulden” innefattar både personal och elever. Personalläget har varit 
påfrestande under lång tid och kommer inte till rätta bara för att pandemin inte längre 
är i fokus, det finns en trötthet hos personalen. Eleverna har fått göra stora 
anpassningar för att tillgodogöra sig undervisningen, det finns både tid och kunskap 
som behöver hämtas i kapp. De elever som slutade årskurs nio och gymnasiet har alla 
upplevt en högstadie- respektive gymnasietid som varit helt olik tidigare elevkullars. 

Förskolan Rosenberg öppnade vid årsskiftet och det är positivt med en ny förskola 
som har goda förutsättningar för lärande och omsorg. 

Under våren har mycket tid ägnats åt fortbildning för grund- och särskolan gällande 
förändringar i läroplaner och kursplaner. Även gymnasiet och vuxenutbildningen har 
berörts av förändringar i bland annat ämnesplaner.  

Den av politiken beslutade utredningen av ytterskolornas roll inom grundskolan i 
Tidaholm har också fått mycket fokus. Många var involverade i olika intervjugrupper 
och med att ta fram underlag till utredarna. Rapporten kommer presenteras under 
senare delen av hösten.  

Förstudie inför kommande projektering av nya förskolelokaler i Madängsholm och 
Ekedalen har förberetts under våren, detta i samverkan med SBN 
(Samhällsbyggnadsnämnden). Arbetet fortsätter under hösten. 

Fokus har också varit på skolledarnas arbetsmiljö och förutsättningar för att hantera 
sina uppdrag. Det har skett några rektorsbyten under våren. Med start höstterminen 
2022 kommer en ny organisation för grundskolan f-9 att träda i kraft. Två skolområden 
har bildats där ytterskolorna har kopplats till de centrala skolorna. Skolledarna är 
samlade i team och har ansvar för flera enheter. Detta för att stärka likvärdigheten 
men främst för att skapa hållbara skolledaruppdrag. Det kostar alldeles för mycket, 
både i kompetens, kunskap och resurser, att byta skolledare. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under delåret 2022 
ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. 

 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för prövning och beslut om mottagande 
av elev till gymnasiesärskola, KAA (kommunala aktivitetsansvaret) för ungdomar i 
åldrarna 16–19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina studier 
samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för lag 
(2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare ansvarar nämnden 
för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över verksamheten som bedrivs 
i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 

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

Organisation 

 
Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (två av förskolorna har även 
verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor åk F-6 med tillhörande 
fritidshem, en grundskola åk 7–9, grundsärskola (åk 1-6, åk 7-9 samt träningsskola), en 
gymnasieskola, en kulturskola samt vuxenutbildning. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Första delen av 2022 präglades fortsatt av pandemin med hög sjukfrånvaro både bland 
barn, elever och personal. Även om pandemin har upphört är det fortfarande mycket 
sjukfrånvaro. Detta har påverkat de flesta verksamheterna i hög grad. 

Ett stort fokus har legat på arbetet med förvaltningens systematiska kvalitetsarbete för 
att analysera och följa upp mål och utvecklingsområden. Detta arbete har gett resultat 
och stöd i att fortsätta utveckla och förbättra verksamheterna. 

Arbetet med trygghet och lekro/studiero i alla verksamheter, har gett en god grund att 
stå på med hållbara strukturer. Bevis för detta kan ses i nöjdhetsindex från 
medborgarna i Tidaholm men också i Skolinspektionens skolenkät. Här visar Tidaholms 
grundskolor att det finns goda förutsättningar för trygga lärmiljöer. 

En hel del arbete har ägnats åt organisationsförändringar bland annat inom skolledarnas 
uppdrag, förändrade skolområden samt centrala resursteamet. Detta för att hitta 
effektivare och hållbarare strukturer som gynnar verksamheterna. 

Under läsåret har det också upphandlats ett nytt elevadministrativt system vilket har 
varit en komplicerad process. Implementeringen av detta system startar i början av 
läsåret 22/23. 

 

3.2  Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 
utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 
och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 
generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 
beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 
år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 
starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 
strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå till väga 
för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av måluppfyllelsen. 
En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen 
närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur 
nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 
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Målområde Strategiska mål 

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

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett starkt och växande 
näringsliv 

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

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 
mål) 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

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

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna delårsrapport följer upp nämndens verksamhetsmål och detaljbudget. För varje 
verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 
lärdomar som vuxit fram under årets första åtta månader. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 
delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 
indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 
huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 
målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 
eller för att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel det 
genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 
(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 
elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun 1 1  

Medborgaren i fokus  2  

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle  1  

Ett starkt och växande 
näringsliv 1   

Attraktiv arbetsplats  1  
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God ekonomi    

Attraktiv kommun 

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

 
Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de lyckas 
genom att verksamheterna är anpassade utifrån var och ens behov. 

 
Analys: I skollagen står att barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen, det som ibland kallas för ”det kompensatoriska 
uppdraget”. Utbildningen ska vara individualiserad, vilket betyder att den kan behöva 
utformas på olika sätt beroende på barnens eller elevernas individuella förutsättningar 
och behov. Därför kan skolan behöva använda sig av stöd, stimulans och det som kallas 
för särskilt stöd. (Källor: 1 kapitlet 4 § och 3 kapitlet 2 § i Skollagen.) 

Det finns 22 indikatorer för detta mål varav elva hämtas från Skolinspektionens 
skolenkät och resterande från Koladas databas. Av olika anledningar är inte samtliga 
indikatorer uppdaterade. En anledning är att nationella prov har varit inställda under 
läsåret 2020/2021 på grund av Covid-pandemin. En annan anledning är att 
Skolinspektionen inför 2022 har gjort en översyn av skolenkäten vilket innebär att 
frågor har reviderats och en respondentgrupp har växlat från årskurs 9 till årskurs 8. 
Detta betyder att de indikatorer som grundas på resultatet från skolenkätens tidigare 
frågor inte längre är aktuella och kan uppdateras. De indikatorer som följer upp 
elevers måluppfyllelse uppdateras under hösten då resultatet för läsåret 2021/2022 
publiceras. 

Även om frågorna i vårens skolenkät inte är identiska med de som är utvalda som 
underlag till indikatorer i verksamhetsplanen så går det att ana ett förbättrat resultat i 
grundskolan gällande elevernas upplevelse av stöd och hjälp i skolarbetet. Tidaholms 
resultat för grundskolan på frågeområdet “stöd” är bättre än medelvärdet för riket och 
åk 5 sticker ut med ett indexvärde över riket, 7,5 jämfört med 6,9. Även om 
Tidaholms samlade resultat för åk 5 ligger över rikets så skiljer det 1,3 på indexvärdet 
för lägsta och högsta resultat för Tidaholms elever i åk 5. 
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Åk 8 i Tidaholm ligger också över rikets indexvärde när det gäller frågeområdet 
“stöd”, pojkarna 6,7 är mer nöjda än flickorna 5,7. 

 
Gymnasiet ligger på samma nivå för frågeområdet “stöd” som riket 6,0 och har tappat 
något jämfört med tidigare år då gymnasiet i Tidaholm låg strax över rikets 
medelvärde. Att beakta och analysera är gymnasieflickors indexvärde 5,6 som ligger 
strax under rikets medelvärde 6,0. 

 
Diagrammet nedan visar resultatet för andelen elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen som eleven läst. Resultatet visar på en mycket positiv 
trend sedan 2018 där 78,9 % av eleverna når kunskapskraven i alla ämnen år 2021. Det 
innebär att Tidaholms elever är bättre rustade inför högstadiet än tidigare. I höst 
uppdateras resultaten för 2022. 
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Diagrammet nedan visar resultatet för andelen elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten för år 2021 visar att 75,8% av eleverna har 
uppnått kunskapskraven. Det innebär att den negativa trenden är bruten. En viktig del 
att ta med sig i kommande arbete är att andelen elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen är betydligt fler av de elever som har föräldrar med 
eftergymnasial utbildning 91,4% än de som har förgymnasial eller gymnasial utbildning 
62,0%. I höst uppdateras resultaten för 2022. 

 
 

Diagrammet nedan visar 2021 års meritvärde 212,9p av 340p för elever i åk 9. 
Resultatet visar på en fortsatt negativ trend. Könsuppdelat har pojkarna i genomsnitt 
198,0p och flickor 225,2p av 340p. Meritvärdet för elever med utländsk bakgrund är 
187,1p av 340p. 

Elever med ett lågt meritvärde riskerar att inte komma in på de gymnasieprogram de 
önskar. 75,2% av Tidaholms elever kom år 2020 in på sitt förstahandsval, 2021 ökade 
andelen till 82,6%. I höst uppdateras resultaten för 2022. 
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Diagrammet nedan visar andelen gymnasieelever inom kommunal regi som tagit 
examen inom tre år, inklusive IM. Resultatet har de senaste åren varit både sämre och 
bättre än riket för att 2021 vara på samma nivå som riket och även 2017. I höst 
uppdateras resultaten för 2022. 

 
 

Här presenteras statistik för andelen behöriga lärare från förskolan till gymnasiet. 
Statistiken visar genomsnittet för alla verksamheter. Skillnader i och mellan förskolor 
och skolor kan vara stor. Det finns i dagsläget ingen kartläggning av Tidaholms 
kommuns nuläge och framtida behov beroende på pensionsavgångar. 

Diagrammet nedan visar andel anställda årsarbetare med förskollärarlegitimation i 
kommunala förskolor. Även om en liten ökning har skett, en procentenhet till 35%, så 
ligger Tidaholms förskolor fortfarande under rikets resultat.  Dock ska tilläggas att 
rikets resultat också är lågt där inte ens hälften av de anställda har 
förskollärarlegitimation. 
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Diagrammet nedan visar hur Tidaholms grundskolor står sig i jämförelse med riket 
gällande lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 
grundskola åk 1–9. Tyvärr fortsätter Tidaholms nedåtgående trend. 

 
  

Nedan visas andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen. 
Behörigheten i Tidaholm ligger fortsatt över riket men följer dock den negativa 
nationella trenden. Knappt hälften av personalen som arbetar i fritidshem i Tidaholm 
har pedagogisk högskoleexamen (förskollärar-, fritidspedagog- respektive 
lärarutbildning). 

 
  

Diagrammet nedan visar andel lärare i grundsärskola, omräknat till heltidstjänster, med 
lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat 
examensbevis. Tidaholm ligger fortfarande högt över snittet för riket trots ett tapp på 
2,7 procentenheter. 
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Diagrammet nedan visar en positiv trend för Tidaholm samt att gymnasiet har hög 
andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. 

 
  

Diagrammet nedan visar andel lärare på grundläggande nivå inom kommunal 
vuxenutbildning som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Trenden 
för Tidaholm är positiv och fortsätter uppåt, dock fortfarande en bra bit under snittet 
för riket. 

 
  

Diagrammet nedan visar andel lärare (heltidstjänster) i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå med pedagogisk högskoleexamen. Endast fem kommuner av de som 
finns registrerade i Koladas databas har lägre andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen än Tidaholm. 

 
  

Efter analys av kvalitetsredovisningar för läsåret 2021/2022 så framkommer ökad 
frånvaro bland barn och elever som ett växande problem trots att restriktionerna för 
Covid –19 inte längre gäller. Elevfrånvaron inom förvaltningens verksamheter behöver 
kartläggas för att skapa ett underlag för vilka åtgärder som behöver göras för att 
komma till rätta med problematiken. Det finns ett behov av att fortsätta utveckla 
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särskilt stöd (rätt stöd vid rätt tillfälle), anpassningar på grupp- och individnivå samt 
undervisningens kvalitet för ökad måluppfyllelse. Att arbeta systematiskt med kollegialt 
lärande och ett relationellt förhållningssätt till eleverna i en organisation som skapar 
förutsättningar för samverkan är åtgärder som också kan bidra till ökad elevnärvaro. 

Värdering: Förvaltningens sammanlagda bedömning är att målet delvis är uppnått då 
majoriteten av indikatorerna går i positiv riktning. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Förvaltningens verksamheter har fortsatt 
behov av utveckling av det kollegiala lärandet för att skapa förutsättningar för ett 
systematiskt kvalitetsarbete som utgår från verksamhetsnära problem.  Analysarbetet 
behöver prioriteras och utvecklas för att hitta orsaker och samband till resultaten och 
rektorerna ska ges ännu bättre förutsättningar för att analysera resultat både på 
individ- och gruppnivå. 

Skolverket skriver att det omfattande behovet av behörighetsgivande fortbildning är en 
viktig del i den samlade utmaningen för lärarförsörjningen framöver. Likaså är övrig 
kompetensutveckling för lärare betydelsefull för att stärka undervisningens kvalitet. 
Stat, huvudmän och rektorer behöver därför arbeta för goda långsiktiga förutsättningar 
för kompetensutveckling och behörighetsgivande fortbildning. Det är även viktigt att 
huvudmän och rektorer följer upp och analyserar effekterna av 
kompetensförsörjningsinsatser för att kunna göra relevanta bedömningar kring vilka 
insatser som bör prioriteras. För att skapa goda förutsättningar för lärare och 
förskollärare att utveckla och bedriva sin undervisning behöver huvudmän även ge 
rektorer förutsättningar att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Att arbeta 
systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning ökar möjligheten att erbjuda 
barn och elever en likvärdig utbildning av god kvalitet. För att främja en likvärdig 
utbildning behöver både huvudmän och rektorer kontinuerligt analysera 
måluppfyllelsen i förhållande till förskolans och skolans förutsättningar. 

Lönen är viktig men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. För att personalen 
ska må bra, trivas och vilja stanna i yrket hela arbetslivet behöver arbetsgivare satsa på 
arbetsmiljön. Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö och ökad kvalitet i 
undervisningen, bidrar också till att stärka läraryrkets attraktionskraft. 

Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla personal inom skola och förskola. Därför behöver arbetsgivare 
arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheterna. Det 
bygger på fortlöpande dialog och samarbete mellan huvudmannanivån, rektorsnivån 
samt skolans och förskolans personal, elever och vårdnadshavare (Skolverket). 

  

Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 
2022 

Utfall 
män/ 

pojkar 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

2021 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
svenska, kommunala 
skolor, andel (%) 
(N15488) 

94,6 
% 

92,9 
%       

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
matematik, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15485) 

86,5 
% 

90,1 
%       
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Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 
2022 

Utfall 
män/ 

pojkar 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

2021 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
engelska, kommunala 
skolor, andel (%) 
(N15482) 

89,7 
% 

94,4 
%       

Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala skolor, 
andel (%) (N15436) 

86,2 
% 

84,8 
%       

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 
(N17491) 

13,4 14,3       

Barn 1–5 år inskrivna 
i förskola, andel (%) 
(N11800) 

86,1 
% 

81,6 
%       

Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarlegitimati
on, lägeskommun, 
andel (%) (N11808) 

34 % 35 %       

Personaltäthet, 
inskrivna barn per 
årsarbetare i 
förskolan, 
lägeskommun, antal 
(N11102) 

4,9 4,5       

Barn per barngrupp, 
lägeskommun, antal 
(N11701) 

15,6 15,2       

Förskollärartäthet, 
antal barn/lärare 
med 
förskollärarlegitimati
on, lägeskommun 
(N11811) 

14,1 12,9       

 

Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever trygghet, 
studiero/lekro och utsätts inte för kränkningar. 

 
Analys: Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. 
Det är skolan och ytterst rektorns ansvar för att skapa trygghet och studiero. Rektorn 
ansvar också för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Studieron och 
lärmiljön behöver utvärderas kontinuerligt som en del i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. (Skolverket) 

För att följa upp målet är 12 indikatorer som fokuserar på elevers trygghet och 
studiero utvalda. Frågorna är hämtade från Skolinspektionens enkät. Inför 2022 gjorde 
Skolinspektionen en översyn av skolenkäten vilket innebär att frågor har reviderats och 
en respondentgrupp har växlat från årskurs 9 till årskurs 8. Detta betyder att de 
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indikatorer som grundas på resultatet från skolenkätens tidigare frågor inte längre är 
aktuella och kan uppdateras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2017 arbetat intensivt för ökad trygghet 
och studiero inom samtliga verksamheter från förskola till gymnasium. En satsning som 
bygger på kunskap som vilar på en vetenskaplig grund med hjälp av Hélène Jenvén 
(lektor i pedagogik) som också är deltidsanställd i Tidaholm. Arbetet är främjande, 
förebyggande samt akut åtgärdande och syftet är att skapa optimala lärmiljöer präglade 
av trygghet och studie-/lekro. Det intensiva arbetet har gett resultat då årets 
reviderade enkät visar på väldigt fina siffror för Tidaholms del där samtliga frågor om 
trygghet och studiero har ett bättre indexvärde än riket. De skolenkäter som 
genomfördes 2016 och 2018 har indexvärden som är både högre och lägre eller lika 
med rikets. År 2020 är däremot samtliga indexvärden högre än rikets vilket glädjande 
nog håller i sig 2022. Dock är det viktigt att observera och analysera varför flickors 
svar i år 2 på gymnasiet är lägre än rikets. 

Resultat (indexvärden) Skolenkäten 2022 frågeområde "Trygghet och studiero": 

 
Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat i åk 5 för studiero, trygghet och att 
förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat i åk 8 för studiero, trygghet och att 
förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat för gymnasiet år 2 gällande studiero, 
trygghet och att förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar index för samtliga frågeområden för gymnasiet år 2. I samtliga 
frågeområden har flickorna lägre resultat än pojkarna i jämförelse med Tidaholm och 
riket. Flickornas resultat ligger under genomsnittet i riket för flickor medan pojkarnas 
resultat ligger över rikets resultat för pojkar. Skillnaderna mellan pojkar och flickors 
upplevelser blir där med mycket stora. 

 
 

Värdering: Målet bedöms som uppnått då Tidaholms samtliga indexvärden för 
frågeområdena "Trygghet och studiero" ligger över rikets indexvärden.  

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att bibehålla den positiva utvecklingen 
behöver förvaltningen skapa kvarhållande strukturer både lokalt på skolorna och 
förvaltningsövergripande så att Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero blir befäst 
och en självklar del av helhetsidén. Utifrån skolenkätens stora skillnader mellan pojkar 
och flickors resultat finns ett förslag på att starta ett utvecklingsarbete för att öka 
jämställdheten på Rudbecksgymnasiet. 

 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 
 

Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter upplever att de får en 
utbildning av god kvalitet och att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert 
sätt. 
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Analys: De 21 indikatorer som har valts ut för att analysera verksamhetsmålet har av 
olika anledningar inget uppdaterat resultat. Nationella prov har på grund av Covid-
pandemin varit inställda under 2020/2021, ersättningsprov har genomförts men ej 
registrerats. Inför 2022 gjorde Skolinspektionen en översyn av Skolenkäten vilket 
innebär att frågor har reviderats och en respondentgrupp har växlat från årskurs 9 till 
årskurs 8. Detta betyder att de indikatorer som grundas på resultatet från 
Skolenkätens tidigare frågor inte längre är aktuella och kan uppdateras. 

Under läsåret har grundskolan och särskolan fokuserat på de ändringar i läroplaner och 
kursplaner som gäller från 1 juli 2022. Det finns ändringar i alla kursplaner på 
grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och 
relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. För lärare som 
sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen. De nya 
bestämmelserna ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Begreppet 
kunskapskrav byter namn till betygskriterier. I samband med ändringarna har 
Skolverket tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har bjudit in sakkunnig Anna Karlefjärd för att föreläsa för 
pedagogisk personal samt vara behjälplig i att tolka de ändringar som genomförts. 
Dessa fortbildningsinsatser och diskussioner gynnar förutsättningarna för ökad 
bedömarkompetens och i sin tur likvärdig och rättssäker bedömning och betygsättning. 
Vid analys av läsåret 2021/2022 framkommer ett behov av att skapa förutsättningar för 
samplanering och sambedömning där kollegialt lärande ses som ett viktigt verktyg för 
ökad samsyn. Något som också försvårar möjligheterna att göra likvärdiga och 
rättssäkra bedömningar är den ökande elevfrånvaron. 

De skolor som har B-form upplever att det är svårare att nå och upprätthålla god 
kvalitet i undervisningen och då främst när det gäller läs- och skrivinlärning samt 
möjligheten till likvärdig elevhälsa. 

Här nedan presenteras statistik för elevers nöjdhet med skolan. 

I Skolinspektionens reviderade enkät 2022 ställs frågan "Hur nöjd är du med din 
skola?". Där svarar Tidaholms elever enligt följande: 

Åk 5 

 
Åk 8 

 
Gymnasiet år 2 
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2020 formulerades frågorna istället "Jag är nöjd med min skola som helhet" och "Jag 
skulle rekommendera min skola". Andel elever som angivit något av alternativen 
"stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendena såg ut 
enligt följande: 

Åk 5, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 
Åk 9, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 
Gymnasiet år 2, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 
De två enkäterna visar att årets elever i åk 5 är mer nöjda (i jämförelse med riket) med 
sin skola än eleverna i åk 5 var 2020. Högstadieeleverna är fortsatt mer nöjda med sin 
skola jämfört med riket. Gymnasieeleverna är däremot något mindre nöjda med sin 
skola 2022 jämfört med riket. 

I 2020 års skolenkät fick pedagoger i Tidaholms grundskolor ta ställning till hur skolan 
arbetar med området "Bedömning och betygsättning". Resultatet blev ett indexvärde 
på 7,6 en ökning med 0,7 sedan 2018 och något högre än riket som var 7,3 2020. 2022 
ligger grundskolorna i Tidaholm kvar på ett indexvärde strax över rikets. 

Även pedagoger i gymnasieskolan tog ställning till hur skolan arbetar med området 
"Bedömning och betygsättning" och resultatet blev ett indexvärde på 7,7 en ökning 
med 1,3 sedan 2018. Rikets resultat för 2020 låg på indexvärdet 7,2. 2022 har 
indexvärdet i Tidaholm sjunkit till ett värde 0,4 under rikets. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Fortsatt arbete för 
ökad likvärdighet och rättssäkerhet kommer att krävas.  

Lärdomar och förslag på åtgärder: Skolinspektionen gjorde 2018 en granskning av 
rektorers och huvudmäns arbete gällande rättvis och likvärdig betygsättning i 
grundskolan och kom fram till slutsatser som Barn- och utbildningsförvaltningen 
instämmer i. Inom det systematiska kvalitetsarbetet behöver huvudmännen och 
rektorerna lägga större vikt vid att analysera skolornas betygsresultat, sett ur 
perspektivet rättvis och likvärdig betygssättning. Det kan exempelvis innebära att 
jämföra betygsresultat på olika nivåer, till exempel mellan skolor, lärare och klasser. 
När det gäller förutsättningar för lärares samverkan i arbetet med en rättvis och 
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likvärdig betygssättning, både inom och mellan skolor, behöver organiserade former 
för samverkan skapas i betydligt större omfattning. Inte minst gäller det lärares 
samverkan mellan skolenheter. Det framstår som tydligt att huvudmännen och 
rektorerna i ökad omfattning behöver undersöka vilka behov av kompetensutveckling 
som lärare har. Andelen obehöriga lärare kan förväntas öka på många skolor. Därför är 
det viktigt - i de fall obehöriga lärare måste anställas för att undervisa och därmed ska 
fatta beslut om betyg, tillsammans med en legitimerad lärare – att planera för att dessa 
lärare ges de förutsättningar som behövs i arbetet med betygssättning. För de ämnen 
där det finns nationella prov, bör huvudmän och rektorer undersöka hur elevers 
ämnesbetyg korrelerar med provbetygen. Detta ska göras i syfte att identifiera 
avvikelser i skolornas betygsresultat och därmed uppmärksamma risker och 
svårigheter i lärares arbete med betygssättning. 

 

Verksamhetsmål: Barn och elever i alla skolverksamheter är delaktiga i utbildningens 
och undervisningens utformning och utveckling, känner motivation och meningsfullhet 
och vill aktivt lära sig mer. 

 
Analys: I slutet av maj genomfördes en DiTiS-inspirationsdag (halvdag). Cirka 70 
förbättringsarbeten inom framför allt delaktighet och inflytande men också andra 
områden presenterades i 25 tvärgrupper från förskola till vuxenutbildning. Många goda 
exempel spreds under denna halvdag och i utvärderingen lyftes bland annat det 
kollegiala lärandet och 3-U modellens möjligheter till förbättringar och ökad kvalitet. 

Att få arbeta i tvärgrupper från olika stadier och skolor sågs av de flesta deltagare som 
mycket värdefullt och lärorikt, ett arbetssätt man önskade mer av enligt utvärderingen. 
Det kollegiala lärande är ett krävande arbete som utgår från att synliggöra 
gemensamma komplexa problem där samband mellan undervisning och lärande 
undersöks. Arbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk 
granskning, den vetenskapliga grunden samt lagar och regler. 

DiTiS -Delaktighet i Tidaholms Skolor startades upp hösten 2020 med en gemensam 
föreläsning och workshop. DiTiS utvecklingsarbete har varit igång i två år och nu kan 
förvaltningen se positiva resultat både i Skolenkäten och genom den senaste 
utvärderingen av DiTiS k-dag. Att förändra en kultur tar tid och förvaltningen är på väg 
mot en lärande kultur. En lärande kultur som bidrar till skolans kvalitetssäkring, en 
kultur som alltid har eleven i fokus och samtidigt bidrar till en kollegial delande kultur. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Enligt 
Skolinspektionens enkät har förvaltningens verksamheter blivit bättre på att lyssna på 
och låta elever vara med och påverka skolan. Utvärderingen av k-dagen visade också 
att organisationen genomfört en kunskapsresa. Att fortsätta utveckla elevers 
delaktighet och att bygga strukturer som bibehåller fungerade arbetssätt är 
förvaltningens fortsatta utmaning. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Lärdomar förvaltningen kan dra från arbetet 
med DiTiS är att rektor är nyckeln till ett lyckat utvecklingsarbete, rektor behöver en 
god grund att stå på för att leda arbetet. Under arbetets gång har synliggjorts att 
skolorna i Tidaholms kommun behöver arbeta fram en tydlig riktning en "helhetsidé" 
som beskriver vart vi ska och vilka regler och arbetssätt som ska ta oss dit. Ett sådant 
arbete kommer att startas under hösten.  Det är viktigt att rektorerna blir 
nyckelpersoner och att de får direkt handledning av sakkunnig vid behov.  
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Skolenkäten elever i åk 5. 

 
Tabellen ovan visar att elever Åk 5 i Tidaholms kommun är betydligt nöjdare (7,2) än 
genomsnittet för riket (6,0). 

 

Skolenkäten elever i åk 8. 

 
Tabellen ovan visar att elever i åk 8 i Tidaholms kommun är nöjdare (5,4) än riket 
(4,7).  Det är dock en stor andel elever som svarar att de inte får vara med och 
påverka arbetet under lektionerna. 

 

Skolenkäten elever år 2 gymnasiet. 

 
Tabellen ovan visar att elever i år 2 på gymnasiet i Tidaholms kommun (5,5) liksom 
genomsnittet (5,6) i riket i ganska liten utsträckning får var med och påverka och bli 
lyssnade på.  
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Skolenkäten pedagogisk personal i grundskolan. 

 
Tabellen ovan visar att grundskolans pedagogiska personal i Tidaholms kommun (6,8) i 
jämförelse med riket (6,2) upplever att de skapar något mer utrymmer för 
elevdelaktighet än genomsnittet i riket. Detta resultat stämmer väl överens med 
elevernas resultat för åk 5 och åk 8. 

 

Skolenkäten pedagogisk personal i gymnasieskolan. 

 
Tabellen ovan visar att gymnasieskolans pedagogiska personal i Tidaholms kommun 
(7,0) i jämförelse med riket (6,5) upplever att de skapar mer utrymmer för 
elevdelaktighet än genomsnittet i riket. Detta resultat stämmer inte överens med 
elevernas upplevelse år 2 på gymnasiet. 

  

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 
 

Verksamhetsmål: Verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen minskar sin 
negativa miljöpåverkan genom att minska antalet utskrifter och kopior. 

 
Analys: Utifrån det inhämtade resultatet av antal utskrifter delår 2022 kan konstateras 
att antalet utskrifter/kopior minskat med 30 000 mellan 2020 och 2021. En kartläggning 
av kostnader har genomförts och då framkom att den totala kostanden för papper och 
tryck uppgår till cirka 340 000 kr/år för 2 miljoner kopior. I denna uträkning ingår inte 
kostnaden för kopieringsapparaterna. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Förvaltningen har 
genomfört en kartläggning av kostnader och antalet kopior/utskrifter har minskat 
något. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Genom kvalitetsarbetet har det framkommit 
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att miljömålet behöver skrivas om så att fler problem kan arbetas med för att minska 
negativ miljöpåverkan. 

Indikator (År) Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 
2022 Målvärde 2022 Jämförelse Värdering 

2021 

Totalt antalet 
utskrifter och 
kopior i våra 
skolor 

1 995 476 1 966 892     
 

Ett starkt och växande näringsliv 

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

Verksamhetsmål: Barn och elever förbereds för att kunna göra välgrundade val av 
fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att vara anställningsbara i arbetslivet. 

 
Analys: Utifrån statistiken som presenteras för detta mål och Skaraborgs uttalade 
politiska viljeriktning om att förstärka kompetens- och kunskapsnivån för att skapa en 
hållbar arbetsmarknadsregion till 2030 behöver förbättrings- och förändringsarbetet 
fortgå.  Enskilda aktörer eller organisationer kan inte lösa kompetensförsörjningen på 
egen hand utan alla parter behöver bidra i ett konstruktivt samarbete för att möta 
behov och snabba förändringar. 

I Tidaholm startades samverkan upp mellan skola och arbetsliv under 2019, SSA- 
samverkan skola-arbetsliv har utökats med ett råd. Rådet går under namnet STF-råd 
där STF står för - Samverkan Tidaholms Future. I STF-rådet ingår en 
näringslivsrepresentant, Tidaholms kommuns näringslivsstrateg, skolchef och 
kvalitetsutvecklare. STF-rådet har haft två rådsmöten under våren. Genom samverkan 
mellan skola och arbetsliv bidrar kommunen till en förbättrad matchning. Här kan 
arbetsgivare beskriva vilken kompetens (inkluderar de mjuka värdena) de efterfrågar. 
Utbildningsanordnare kan då skapa ett innehåll som matchar behoven på dagens 
arbetsmarknad. 

Den tidigare SYV-planen är under förändring, planens syfte är att skapa en likvärdighet 
mellan och inom skolor för elevers möjligheter till kontakt med arbetslivet och olika 
branscher. Planens syfte är också att öka elevers förståelse för hur olika ämnen hänger 
ihop med olika yrken. Elever kan på så sätt göra välgrundade studie- och yrkesval 
baserade på den kunskap de får under sin utbildning.  När ungdomarna väljer 
utbildningar som motsvarar behoven på arbetsmarknaden underlättar det deras inträde 
i arbetslivet och bidrar till kompetensförsörjningen. 

Genom STF-rådet har samverkansvägen blivit tydligare och enklare. Nu kan arbetslivet 
anmäla sitt intresse för samverkan med skolan till rådet och specificera om det är 
studiebesök, prao, CV-skrivning, mentorskap, föreläsare eller annat man vill bidra med. 
Rådet hjälper till att koppla ihop och förmedla information och kontakter, agerar 
idéplank och rådgivare. Rådet stödjer också samverkansprojekt såsom yrkesmässa och 
UF. 

En motivationsfaktor för att fullfölja sina gymnasiestudier kan vara att komma in på sitt 
förstahandsval. Om valet är välgrundat utifrån kunskaper, upplever förhoppningsvis 
eleverna att de hamnat rätt och att lärandet känns meningsfullt för deras framtid. Enligt 
statistiken går indikatorn åt rätt håll men det är fortsatt en femtedel (20%) av 
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Tidaholms elever som befinner sig på sitt andra- eller tredjehandsval. 

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola är 
fortsatt låg i Tidaholm i jämförelse med riket och andra kommuner i Skaraborg. En 
fråga som skulle behöva kartläggas är hur framtidens kompetensbehov ser ut i 
Tidaholm. En förändring som på sikt kommer att höja kompetensen i Tidaholm är att 
elever som börjar gymnasieskolans yrkesprogram 2023 återigen får behörighet till 
högre studier, ett beslut som tagits av riksdagen under våren 2022. Lagändringarna 
kommer att träda i kraft den 1 januari 2023. Förhoppningen är att höja 
yrkesprogrammens attraktivitet så att fler elever vill utbilda sig till skickliga 
yrkesarbetare som rörmokare, elektriker och barnskötare med flera. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen nått målet för perioden. Tecken på 
positiva förändringar i målets riktning är den korta kommunikationsvägen som 
etablerats mellan arbetslivet och skolan genom STF:s arbete (samverkan Tidaholms 
future) samt den nya plan som skrivs för SYV/SSA-arbetet som beräknas tas i bruk 
under hösten 2022. 

Lärdomar och förslag: En kartläggning av framtidens kompetensbehov i Tidaholm 
skulle kunna vara ett stöd för att höja kompetensen och säkra kompetensförsörjningen 
på sikt. Kartläggning skulle kunna presentas och användas i dialog med medborgare. 

 
Diagrammet ovan visar att andelen elever som kommer in på sitt förstahandsval till 
gymnasieskolan har ökat mellan 2020 och 2021 med 5,2 procentenheter. Trots det är 
det fortsatt 19,6% av eleverna som inte kom in på sitt förstahandsval 2021. 

 

 
Diagrammet ovan visar att skillnaderna mellan andelen elever som uppnått 
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grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år fortsatt är stor (11,5 
procentenheter) mellan kommunen och riket. 

 

 
Diagrammet ovan visar att betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning har ökat tre 
år i rad och ligger nu på 14,3 poäng i jämförelse med riket 14,4. Statistiken avser elever 
som fått examen och de som har studiebevis om 2 500 poäng. 

 

 
Diagrammet ovan visar att andelen invånare med eftergymnasialutbildning har ökat till 
28% för 2021. 

 

 
Diagrammet ovan visar andelen invånare med eftergymnasial utbildning (28%) i 
jämförelse med Götene 31,6% och Skövde 44% för 2021. 
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Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 
 

Verksamhetsmål: Personalen i alla skolverksamheter upplever arbetsglädje, 
meningsfullhet och delaktighet och arbetar gemensamt för att nå uppställda mål. 

 
Analys: Åtta indikatorer är utvalda för analys av detta verksamhetsmål, sju av dessa 
indikatorer uppdateras i höst. Indikatorn som visar hur stor andel av rektorerna i 
skolledningsgruppen som har genomgått rektorsutbildning är nyligen uppdaterad och 
visar att 71% av rektorerna har genomgått rektorsutbildning, en minskning med 16 
procentenheter sedan hösten 2021. Minskningen beror på att några rektorer har valt 
att börja arbeta i andra kommuner samtidigt som det är en utmaning att rekrytera 
rektorer som har rektorsutbildning. Utmaningen i att rekrytera behörig personal gäller 
även övriga verksamheter inom förvaltningen och då främst förskola och ytterskolor. 

Analys av läsåret 2021/2022 visar att skolorna vill fortsätta pågående utvecklingsarbete 
med kollegialt lärande för att ytterligare öka samsynen bland personal och hitta en "röd 
tråd". För detta krävs organisatoriska förändringar för att skapa bättre möjligheter till 
samarbete mellan och inom verksamheterna. Under hösten 2022 kommer ett 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete att startas upp. Målet är att komma fram till 
en helhetsidé, en gemensam strävan om god utbildnings- och undervisningskvalitet som 
får alla i verksamheten att arbeta i samma riktning. Helhetsidén ska vara grunden för 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och ge riktning för vardaglig drift samt vara 
utgångspunkt och ram för det kollegiala lärandet och hantering av komplexa problem. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Ett arbete med att ta 
fram en helhetsidé som ska tydliggöra riktningen för förvaltningens fortsatta arbete 
kommer att startas upp under hösten 2022. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Barn- och utbildningsförvaltningen bör arbeta 
fram en helhetsidé för att skapa en gemensam strävan om god utbildnings- och 
undervisningskvalitet som får all personal att arbeta i samma riktning. Tydlig riktning 
och gemensamma mål borde skapa meningsfullhet och delaktighet inom förvaltningen. 

  

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning. 
 
Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 
 

Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsnämnden har en budget i balans. 

 
Analys: Effektivitetsresultaten för 2021 redovisas av SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) i slutet av september 2022. Det innebär att inget nytt effektivitetsresultat kan 
redovisas för delåret. Det senaste effektivitetsresultatet för 2020 redovisades 2021 i 
verksamhetsberättelsen. 

Syftet med att mäta effektivitet är att hitta system och modeller för en tydligare 
organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning. 
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Effektivitetsresultaten är på så sätt ett av flera analysunderlag som stödjer 
beslutsfattare i att hitta effektiva fungerande system och modeller för ökar kvalitet och 
nöjdhet. 

Effektivitet = kvalitet x volym/resurs 

Värdering: Ingen värdering kan göras utifrån effektivitet i delårsrapporten. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Resultaten av effektivitet kan ses som 
omdöme/betyg på hur förvaltningen omvandlat tillgängliga resurser till tjänster med hög 
kvalitet. Ett förslag är att en presentation av effektivitetsresultat genomförs på barn- 
och utbildningsnämnden i oktober innan verksamhetsplanen för 2023 beslutas. 
Effektivitetsresultaten kan vara viktiga att ha med som underlag vid prioriteringar av 
fortsatta förbättringsarbeten inför 2023. 

 

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 
verksamheter har utvecklats över tid. 

Barnomsorg 

Nyckeltalen är en sammanställning av tal som tas fram från publicerad statistik på 
databasen Kolada. 

Kohort Källa 2021 2020 2019 2018 

Antal barn 1–5 år i kommunen N01926 705 722 734 731 

Antal barn 6–12 år i kommunen N01923 1047 1049 1014 994 

 

Förskola Källa 2021 2020 2019 2018 

Andel barn i förskola av inv. 1–5 år 
(%) N11800 81,6 86,1 84,6 80,2 

Antal barn per barngrupp N11703 15,2 15,6 15,9 15,4 

Kostnad per barn i förskola (tkr) N11008 155 033 140 600 136 684 136 201 

Nettokostnadsavvikelse* förskolan 
(%) N11024 -1,9 -8,6 -13,3 -8,4 

 

Fritidshem Källa 2021 2020 2019 2018 

Andel barn på fritids av invånare 6–
12 år (%) N13800 53 55 56 54 

Kostnad per barn i fritidshem (kr) N13008 43 317 37 780 38 540 38 347 

Nettokostnadsavvikelse* fritidshem 
(%) N13020 10,6 -1,8 3,6 11,7 
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Förskoleklass och grundskola 

  Källa 2021 2020 2019 2018 

Antal elever i förskoleklass i 
kommunen N11805 156 153 147 181 

Antal elever i grundskola åk 1–9 N15807 1285 1289 1276 1215 

 

Förskoleklass och grundskola Källa 2021 2020 2019 2018 

Kostnad per elev i förskoleklass (kr) N15053 128 266 120 239 121 270 119 255 

Kostnad per elev grundskola åk 1–9 
(kr) N15008 71 631 62 333 74 250 71 038 

Nettokostnadsavvikelse* grundskola 
(%) N15001 11,6 6,2 9,6 8,9 

 

Grundsärskola i egen regi Källa 2021 2020 2019 2018 

Antal elever i grundsärskolan N18803 15 16 19 24 

Nettokostnad per elev (kr) N18018 709 333 643 875 623 947 525 417 

Kostnad grundsärskola per invånare 
(kr) N18010 830 805 923 983 

Gymnasieskola 

  Källa 2021 2020 2019 2018 

Gymnasieelever i kommunens egen 
skola, andel (%) N17895 48,4 52,3 50,0 55,5 

Andel Tidaholmselever i andra 
kommuner, andel (%) N17805 34,1 31,4 33,3 29,7 

Elever vid Rudbecksgymnasiet N17820 296 310 300 327 

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola per elev (kr) N17007 164 574 166 072 169 780 144 414 

Nettokostnadsavvikelse* 
gymnasieskola (%) N17001 1,5 9,6 4,0 1,6 

Vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning Källa 2021 2020 2019 2018 

Elever i kommunal gymnasial 
vuxenutbildning, antal N18898 276 267 240 228 

Kostnad gymnasial vuxenutbildning 
per invånare (kr) N18013 872 903 770 708 

 

Grundläggande vuxenutbildning Källa 2021 2020 2019 2018 

Elever i kommunal grundläggande 
vuxenutbildning, antal N18896 49 72 81 78 

Kostnad grundläggande 
vuxenutbildning per invånare (kr) N18012 154 211 87 72 
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Kulturskola 

  Källa 2021 2020 2019 2018 

Elever i musik- och kulturskola, 6–19 
år, antal N09887  215 309 309 

Kostnad för musik- och kulturskola 
per invånare (kr) N09005 413 434 510 477 

3.3.2 Uppföljning av kvalitet i löpande verksamhet 

Fritidshemmet 

Analys: De indikatorer som grundas på resultatet från Skolinspektionens skolenkät är 
inte längre aktuella och kan inte heller uppdateras eftersom Skolinspektionen inför 
2022 har gjort en översyn av skolenkäten och frågorna har reviderats. Årets 
enkätfrågor är dock snarlika och visar på ett gott betyg både från vårdnadshavare i 
förskoleklass och grundskola där medelvärdet på samtliga frågor ligger över riket. 

Resultat Skolenkäten 2022 vårdnadshavare förskoleklass: 

 
 

Resultat Skolenkäten 2022 vårdnadshavare grundskola: 
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Indikatorn för antal inskrivna barn per årsarbetare är uppdaterad och visar att 
Tidaholms kommun har tre barn färre per årsarbetare jämfört med genomsnittet för 
riket. Tidaholm har sedan 2007 haft färre barn per årsarbetare jämfört med riket, 
förutom 2019 då det var ett barn mer än riket per årsarbetare. 

 
Trots att det är färre barn per årsarbetare så är det svårt att rekrytera behörig 
personal. Sedan 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få 
undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Andelen anställda med 
pedagogisk högskoleexamen sjunker, dock är det positivt att andelen är högre i 
Tidaholm än genomsnittet i riket. Brist på behörig personal skapar oro då elever som 
är i behov av extra anpassningar/särskilt stöd på fritidshemmet inte kan erbjudas det i 
den mån det är önskvärt. Detta får konsekvenser för både skol- och 
fritidsverksamheten då personal från fritidsverksamheten även fyller en viktig funktion 
för både elever och skolpersonal under skoltid. En väl fungerade fritidsverksamhet 
gynnar tryggheten, trivseln samt elevernas kunskapsutveckling likväl som sociala 
utveckling. 

Analys av läsåret 2021/2022 visar också att nuvarande organisation försvårar det 
kollegiala lärandet, speciellt på ytterskolorna. Till det ska läggas att arbetsmiljön har 
varit ansträngd på grund av hög personalfrånvaro (Covid-19) och elever med stora 
behov. Ett ökat antal olycksfall och tillbud bland elever har krävt förändrade arbetssätt 
och gruppkonstellationer. Rektorn på det aktuella fritidshemmet har vidtagit åtgärder i 
form av personalförstärkning, handledning av skolpsykolog samt deltagande på 
elevhälsomöten för att stötta och coacha personalen. 

Trots hög arbetsbelastning har pedagogerna på några av fritidshemmen lyckats arbeta 
kollegialt enligt 3U-modellen för att öka elevernas delaktighet i planeringen av 
fritidsverksamheten men också i värdegrundsarbetet. På ett fritidshem har 
värdegrundsarbetet dagligen utvärderats av eleverna. Detta har sedan sammanställts i 
ett diagram vilket eleverna har varit med och diskuterat, pedagogerna har sett en 
minskning av konflikter och eleverna leker lugnare. Eleverna har varit delaktiga och 
positiva till detta arbetssätt och det har bidragit till ett bättre arbetsklimat för samtliga. 

På ett annat fritidshem har mellanstadieeleverna varit svårmotiverade till att delta i de 
teman som erbjuds. För att öka elevers delaktighet har personalen då kontinuerligt 
arbetat med fritidsråd tillsammans med eleverna där aktuella frågor har lyfts och teman 
diskuterats. Personalen har använt kollegialt lärande, där personal och elever gör en 
upptäckt, tillsammans undersöker och utvärderar för att påverka den undervisning som 
bedrivs på fritidshemmet. 

Det finns också ett behov av att arbeta för en tydligare röd tråd mellan förskola, 
förskoleklass och fritids. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: Från och med hösten 2022 gäller en ny 
organisation för f-6 då tre skolområden blir två. Valstad skola och Forsenskolan blir ett 
skolområde och Ekedalens skola, Fröjereds skola och Rosenbergsskolan blir ett. Varje 
skolområde har en rektor och två biträdande rektorer. Den nya organisationen är 
bland annat skapad för att öka möjligheterna till samverkan och kollegialt lärande 
enheterna emellan och borde på så vis också gynna möjligheterna till en gemensam röd 
tråd. 

Följande åtgärder är även viktiga att beakta inför kommande läsår: 

• Nya gruppkonstellationer och tillskapande av lokaler för detta.   
• Fördjupning i läroplan för fritidsverksamheten för att utveckla kvaliteten.   
• Fortsatt deltagande i elevhälsomöten, APT, och planerade gemensamma träffar 

mellan skola/fritids.   
• Fortsätta det påbörjade arbetet med elevers delaktighet av undervisningen med 

hjälp av 3U-modellen.   
• Viktigt att respektera och ge fritidspersonalen möjlighet att behålla sin 

planeringstid för att kunna bibehålla en god kvalitet i fritidsverksamheten.  
• Personalen skapar ett kalendarium för analys och avstämning av verksamheten.   

 
 
Elevhälsan 

Analys: Skolenkäten 2022 visar att eleverna är nöjda med elevhälsan. Samtliga resultat 
ligger över riket (se tabeller nedan), eleverna upplever att det både finns personal som 
bryr sig och att det är lätt att få tag på någon vuxen på skolan. 

Kvalitetsarbetet har synliggjort att skolfrånvaron ökar i alla åldrar, det behöver 
kartläggas och analyseras systematiskt för att hitta rätt åtgärder. 

Grundskolans kostnad per elev har ökat och gymnasieskolans minskat enligt diagram 
nedan, det beror sannolikt på att interkostnaden inte har justerats. Det betyder att 
kostnaden per elev för elevhälsan varit ungefär lika med rikets. 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  Bristen på utbildade specialpedagoger är ett 
stort problem, det innebär att det är mycket svårt att rekrytera kompetent 
specialpedagogisk personal. Ett förslag är att göra en intern rekryteringssatsning 
(studera på arbetstid). Ytterligare ett förslag är att säkra upp genom att 
specialpedagoger handleder personal som inte har den specialpedagogiska 
kompetensen. Elevhälsan ser ett behov av att anställa en skolpsykolog i kommunen, det 
skulle kvalitetssäkra elevhälsans arbete. Ett kartläggningsarbete för att ta reda på vad 
den ökade frånvaron beror på behöver göras. Utifrån analysen av kartläggningen 
behöver ett utvecklingsarbete startas för att öka närvaron. 
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Diagrammet ovan visar att Tidaholms kommun lagt 1 025 kr/elev åk1-9 mer på 
elevhälsan 2021 i jämförelse med 2020. I jämförelse med alla kommuner (ovägt medel) 
har kommunen lagt 172 kr mer per elev. Resultatet för riket saknas. 

 

 
Diagrammet ovan visar att Tidaholms kommun lagt 1 106 kr mindre per elev i 
gymnasieskolan på elevhälsan 2021 i jämförelse med 2020. I jämförelse med alla 
kommuner (ovägt medel) har kommunen lag 1 865 kr mindre per elev. Resultatet för 
riket saknas. 

 

Elever i åk 5. 

 
Statistiken (index) ovan visar att elever i åk 5 (7,8) i Tidaholms kommun i genomsnitt 
är nöjdare med elevhälsan än genomsnittet för elever i riket (6,9). 
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Elever i åk 8. 

 
Statistiken (index) ovan visar att elever i åk 8 (6,9) i Tidaholms kommun i genomsnitt 
är nöjdare med elevhälsan än genomsnittet för elever i riket (6,0). 

 

Elever i år 2 på gymnasieskolan.

 
Statistiken (index) ovan visar att elever i gymnasiet år 2 (7,0) i Tidaholms kommun i 
genomsnitt är nöjdare med elevhälsan än genomsnittet för elever i riket (6,7). 

 

 
Nyanländas lärande 

Analys: I Tidaholms skolor finns elever med 24 olika språk där tio av språken talas av 
färre än fem elever. Önskar vårdnadshavare att ens barn ska läsa modersmål måste det 
vara ett aktivt språk i hemmet och att minst fem elever tillhör samma språkgrupp i 
kommunen. Modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie timplan vilket gör att 
vårdnadshavare/elev ibland väljer bort möjligheten. Under läsåret 21/22 har 
modersmålsundervisning genomförts i arabiska, bosniska, polska och thailändska. 
Kommunen är enligt lag skyldiga att anordna modersmålsundervisning i 
assyriska/syrianska, dari, engelska och tyska, det har dock inte kunnat genomföras på 
grund av rekryteringssvårigheter. 

15 av de elever som avslutade åk 9 på Hellidsskolan våren 2022 hade utländsk 
bakgrund (elever som har minst en förälder som är född utanför Sverige). Samtliga 15 
elever läste svenska som andraspråk i stället för svenska. Det genomsnittliga meritvärdet 
för eleverna var 198,5 meritpoäng, genomsnittet för Tidaholm 2021 var 187,1 och för 
samtliga huvudmän i Västra Götaland 187,4. Det innebär att det skett en mycket 
positiv utveckling under läsåret 21/22, dock var 4 av 15 eleverna inte behöriga till 
nationella program på gymnasiet. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: En utmaning läsåret 22/23 är att hitta personal 
till modersmålsundervisning för de språk som kommunen saknar. 

  
KAA - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

Analys: I juni 2022 omfattades 37 ungdomar av KAA-kommunalt aktivitetsansvar 14 
av dessa har tillkommit sedan 1 december 2021. Ungdomarna som omfattas av KAA 
har tillgång till olika typer av stöd, så som hjälp med att hitta praktikplats, stöd i att 
söka jobb/skriva ansökningshandlingar, studie- och yrkesvägledning, stöd i kontakt med 
andra myndigheter med mera. 

En utmaning är när ungdomar inte önskar något stöd. Många av ungdomarna har 
mycket negativa erfarenheter av sin skolgång vilket gör att det är svårt att motivera 
dem tillbaka till studier. 

Av de 37 ungdomarna hade 12 arbete och 4 praktikplats (2 med en omfattning 11-20 
timmar/vecka och 2 med omfattning 31-40 timmar/vecka). En var praktikant i 
kommunal verksamhet de övriga tre hos privata företag. 

Högkonjunkturen har bidragit till att fler ungdomar kommit ut på arbetsplatser än 
tidigare, detta har gjort att deras livskvalitet och livschanser ökat. 

Lärdomar och förslag: Genom att organisera SYV- och KAA-uppdraget för 
gymnasiet och kompetenscentrum tillsammans har stora vinster kunnat göras. Vinster 
som framför allt gagnat elever genom korta kommunikationsvägar och en 
kunskapsbredd genom närheten till olika professioner och skolformer men också 
organisatoriska vinster för personal och verksamheten som helhet. Vinster som inte 
hade förutsetts men som blivit mycket gynnsamma.  Beslut har därmed tagits om att 
fortsätta och vidareutveckla organisationen. 

 
Introduktionsprogram 

Analys: Enligt statistiken för IM (Introduktionsprogram) avslutar procentuellt fler 
elever sina studier med examen eller studiebevis inom 4 år i Tidaholm än genomsnittet 
för riket. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på 
ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Det finns fyra inriktningar på introduktionsprogrammet: 

• Programinriktat val 
• Yrkesintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Språkintroduktion 

Under läsåret 21/22 läste totalt 34 elever på IM. Kommande läsår 22/23 kommer 
preliminärt mellan 40–45 elever gå på IM. 10–15 av dessa beräknas vara nya elever. 

Huvudregeln är att inga elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram ska 
gå ett introduktionsprogram. På introduktionsprogrammen är den individuella 
studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon 
programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. 
Under året har rektor och arbetslag arbetat systematiskt för att säkerställa kvaliteten 
på utbildningen. I arbetet har organisationen för att följa elevers kunskapsutveckling 
identifierats som ett utvecklingsområde. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete har synliggjort utvecklingsområden för att öka 
utbildningens kvalitet. Genom att fortsätta arbetet på den inslagna vägen säkerställs att 
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varje elev får det stöd den har rätt till och behov av. En utmaning är att elevantalet 
ökar läsåret 22/23. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att säkerställa elevers kunskapsutveckling 
behövs mer samverkan med elevhälsan och tätare uppföljningar med elev och 
vårdnadshavare. Inför läsåret 22/23 har en ny mötesstruktur framarbetats, det innebär 
att arbetslaget för IM får en egen tid för EHM (elevhälsomöten) en gång per månad där 
elevers kunskapsutvecklings följs upp på ett systematiskt och metodiskt sätt. 
Arbetslaget kommer också träffa skolpsykolog och diskutera elevers utveckling tre 
gånger per termin. En revidering av planen för utbildningen kommer att göras under 
hösten 2022. 

 
Diagrammet ovan visar att antalet IM elever minskade mellan 2016–2019, de senaste 
åren ser vi däremot en ökning igen. 

 

 
Diagrammet ovan visar att ingen IM-elev avslutade sina studier med examen eller 
studiebevis inom 3 år de senaste åren. För riket är genomsnittet 10,2%. Denna siffra är 
sannolikt felaktig och kan bero på en felrapportering. 
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Diagrammet ovan visar att i Tidaholm 2021 fick 45,5% av IM-eleverna examen eller 
studiebevis inom 4 år. För riket var genomsnittet 22,1%. 

 
Vuxenutbildningen 

Analys: Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan 
arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. På 
KompetensCentrum i Tidaholm erbjuds kurser och utbildningar inom många områden 
och på olika nivåer. 5,5% av de vuxna invånarna 20–64 år i Tidaholm deltar i 
vuxenutbildning, något mindre än 2020 då det var 6,2%. 

 
 

Antal elever i kommunal vuxenutbildning har minskat med 14 elever sedan 2020 men 
ökat med fyra jämfört med 2019. 
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Andel elever som läser grundläggande vuxenutbildning har minskat de senaste tre åren 
och ligger nu på 15,1% medan de elever som läser gymnasial vuxenutbildning har ökat 
till 84,9%. 

 

 
 

De övergripande målen för utbildningen har utökats. Utbildningen ska utgöra en bas 
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god 
grund för elevernas fortsatta utbildning. Kommunerna i Skaraborg har beslutat att 
samverka om kommunal vuxenutbildning. Målsättningen är att skapa en sammanhållen 
vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov, individens förutsättningar och efterfrågan. 
Samarbetet ska leda till att kommunala resurser optimeras både ur ett ekonomiskt och 
ett kvalitativt perspektiv. Samverkansformen ska gynna kommuninvånare, näringslivet 
och offentlig verksamhet inom Skaraborg. Målen är att: 

• få fler att fullfölja sina studier och få betyg inom utsatt tid. 
• minska antal avbrott. 
• få ökad kvalitet av undervisningen. 

KompetensCentrums egen nöjdhetsenkät visar att: 

• 92% trivs bra på KC. 
• 94% är nöjda med den kontinuerliga återkopplingen av sina studieresultat. 
• 92% är nöjda med kursutbudet. 
• 90% är nöjda med lokalerna, dock skiljer det mycket mellan lokalernas 

standard. 
• 94% är nöjda med det pedagogiska stöd de får av lärarna. 

Många elever når sina mål och kommer vidare till arbete och studier. De allra flesta 
trivs på Kompetenscentrum vilket troligtvis bidrar till att eleverna når sina mål. De 
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avbrott som är gjorda på grund av att eleverna har fått arbete anses som positiva 
avbrott medan de avbrotten på grund av inaktivitet är negativa. Under 2020 är dessa 
negativa avbrott ett fokusområde för hela Skaraborg, samtliga nätverk av lärare, SYV, 
administratörer och rektorer arbetar med olika aktiviteter för att få eleverna mer 
motiverade. 

Att det har blivit fler F i kurserna beror på att kurserna inte har förlängts i samma 
utsträckning eftersom det påverkar elevernas studiemedel från CSN. I stället får eleven 
läsa om kursen men i snabbare takt. Det finns många anledningar till att eleverna inte 
hinner med kurserna på tänkt tid men framför allt för att många kombinerar arbete 
och studier. Även pandemin har påverkat resultaten, många elever har varit sjuka eller 
borta på grund av vård av barn vilket gör att det är svårt att få kontinuitet i 
undervisningen. Närdistanskurser har startats tillsammans med Falköping, Töreboda, 
Mariestad och Gullspång för att fler ska kunna studera och arbeta samtidigt. Detta är 
ett led i ”lärcentratanken” som nu utvecklas. 

Under läsåret 2021/2022 har Kompetenscentrums pedagogiska personal fokuserat på 
kollegialt lärande genom utvecklingsarbetet DiTiS men också på förändringarna i kurs- 
och ämnesplanerna, nytt betygsystem för SFI samt grundläggande kurser. En 
fortbildningsinsats har också genomförts kring specialpedagogisk kompetens. 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  

• Att fortsätta arbetet med att få alla pedagoger trygga med innehållet i 
förändringarna i läroplanens inledande delar och de nya kurs- och 
ämnesplanerna och därmed kan förmedla det till eleverna. 

• Att samsyn råder bland lärarna så att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och 
rättssäkert sätt. 

• Att stärka pedagogernas specialpedagogiska kompetens så att kvalitén på 
undervisningen ökar så att genomströmningen av elever ökar och avhoppen 
minskar. 

• Att upprätta en plan för sammanhållen utbildning för nyanlända med 
utbildningsplikt. 

• Utreda om det är möjligt att ha yrkesförare i samverkan med gymnasiet i stället 
för på entreprenad. 

  

 
Kulturskolan 

Analys: Fem indikatorer är utvalda för uppföljning av Kulturskolan och samtliga 
uppdateras under hösten 2022. Dock finns en preliminär uppgift publicerad för 2021 
och det är kostnaden för kulturverksamhet kr/invånare vilket innebär bruttokostnad 
minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner inom 
kulturområdet (stöd till föreningar, bibliotek, musikskola etc.) per invånare den 31/12. 
Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- 
och kulturskola, en uppgift som inte enbart rör kulturskolan. Kostnaden har minskat de 
senaste åren från 2 006 kr/invånare 2019, 1 930 kr/invånare 2020 och 1 899 
kr/invånare 2021. 

74



Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2022 41(50) 

 
 

Kulturskolan hade under våren 2022 cirka 230 elever fördelade på undervisning i 
blåsinstrument, stråkinstrument, slagverk, piano, gitarr, ensemblespel och körsång. De 
flesta instrumentalelever har en lektion i veckan, individuellt eller i liten grupp, samt en 
orkester- eller ensemblelektion i veckan. Kulturskolan undervisar i en mängd 
musikstilar och ger grundläggande kunskap för elevernas vidare musicerande. 
Kulturskolan har också haft dramaundervisning för två grupper med cirka 10 elever i 
varje. På grund av Covid-restriktioner genomfördes undervisning enskilt eller i små 
grupper men efter sportlovet då restriktionerna hävdes kunde även undervisning i 
större grupper och ensembler genomföras. 

Under vårterminen har lärare från Kulturskolan besökt samtliga klasser i årskurs 2 för 
instrumentinformation, sång och rytmik men även information om Kulturskolan. 

Kulturskolan har ett väletablerat samarbete med skolan och övriga kulturlivet i 
kommunen vilket innebär medverkan vid skolavslutningar, vårparad, nationaldagsfirande 
och andra tillställningar. Utöver detta anordnas aktiviteter i egen regi. 

Kulturskolans verksamhet genererar mervärden både för den enskilde eleven och 
Tidaholms kommun. Kulturskolorna i Sverige förbereder elever för vidare studier och 
yrkesval inom flera branscher på arbetsmarknaden och är en viktig förklaring till att 
Sverige är en av världens mest framgångsrika musiknationer. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Utifrån en utökad budget har rekrytering av ny 
medarbetare skett och inför hösten 2022 kan Kulturskolan återigen erbjuda solosång 
och en utökad körverksamhet. 

  

Grundsärskolan 

Analys: Regeringen har fattat beslut om att grundsärskolan byter namn till anpassad 
grundskola och benämningen träningsskola tas bort för att markera att skolformen är 
en del av den anpassade grundskolan. Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023. I 
Tidaholm finns träningsskola och grundsärskola åk 1–6 på Forsenskolan samt 
grundsärskola åk 7-9 på Hellidsskolan. 

Vårdnadshavare med barn i träningsskolan och grundsärskolan har deltagit i 
Skolinspektionens skolenkät 2022 och resultatet är mycket positivt. I samtliga 
frågeområden ligger Tidaholms grundsärskola på ett resultat över riket. Två 
frågeområden sticker ut lite extra, "Information från skolan" har ett indexvärde på 2,0 
mer än riket och "Anpassning efter elevens behov" 1,9 mer än riket. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: Hösten 2020, då grundsärskolan delades och 
åk 7–9 flyttade med till Hellidsskolan som då blev renodlad högstadieskola, påbörjades 
också ett arbete med att utveckla samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan. 
Forsenskolan har successivt minskat uppdelningen mellan fritids och skola samt f-3, 4–6 
och särskola. Nu finns en känsla av att arbeta tillsammans med förhållningssättet "olika 
är bra" som driver personalen framåt. Dock har pandemin påverkat möjligheten till 
ökat samarbete och integrering i den mån det var tänkt och vissa avdelningar och 
paralleller är till och med mer isolerade nu än före pandemin. Detta är rektorerna 
uppmärksamma på och kommer att hantera under nästa läsår. 
 

3.4  Framtid - Omvärldsanalys 
Skolverket kommer tillsammans med SPSM, Skolinspektionen och 
Skolforskningsinstitutet genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och 
likvärdighet i utbildningen som barn och elever får i förskola och skola. Med start i 
oktober 2022 kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att 
erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Samtliga huvudmän för 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer 
att erbjudas kvalitetsdialog inom tre år. 

Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska 
kvalitetsarbete och att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till 
det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och 
framgångsfaktorer som just nu utarbetas på myndigheterna. Dialogerna kommer att 
utgå från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande 
och frågor som huvudmannen identifierat som viktiga att diskutera. En annan viktig del 
handlar om att skapa delaktighet i organisationen. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ständiga arbete med att utveckla verksamhetens 
kvalitet bedrivs i en cyklisk process genom förvaltningens årshjul. Det systematiska 
kvalitetsarbetet och årshjulet har utvecklats löpande sedan 2019. Under 2020 delade 
förvaltningen in det systematiska kvalitetsarbetet i två delar, drift och utveckling. I 
driften följer förvaltningen upp sina verksamheter och får svar på frågan "Var är vi?". 
Utifrån uppföljningen förs dialoger om "Vart ska vi?" här diskuteras och prioriteras 
synliggjorda behov av utveckling med rektorer och politik. De prioriterade 
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utvecklingsbehoven sammanställs i verksamhetsplanen. Enheterna skriver därefter en 
handlingsplan utifrån verksamhetsplanens mål "Hur gör vi?". Två gånger om året följer 
förvaltningen upp verksamheternas drift och utveckling. Uppföljningen görs i 
delårsrapporten och verksamhetsberättelsen. För att synliggöra skillnader mellan drift 
(uppföljning av samtliga verksamheter utifrån lagar och regler) och utveckling 
(utveckling utifrån prioriterade behov) behöver formen för delårsrapporten och 
verksamhetsberättelsen justeras, ett beslut som behöver fattas på 
kommunledningsnivå. Det betyder att förvaltningen i nuläget följer upp drift och 
utveckling utan tydliga avgränsningar vilket innebär att läsaren behöver en god 
förförståelse. Det ser förvaltningen som en svaghet i rapporteringen till politiken 
(huvudmannen). 

Genom resultaten för Skolinspektionens skolenkät 2022 fick förvaltningen bekräftelse 
på att organisationen stärker kvalitén genom det systematiska kvalitetsarbetet som 
organiseras på huvudmannanivå och genomförs på varje enhet. Här visade Tidaholm 
toppresultat för grundskolan av de kommuner i landet som genomförde skolenkäten. 
Resultatet för elever i åk 5 var bäst i Skaraborg där elevernas upplevelse av inflytande 
utmärkte sig extra positivt i jämförelse med andra kommuner. Även resultatet för 
elever i åk 8 låg i Skaraborgstoppen, här kände eleverna sig trygga men behövde få mer 
färdigheter i kritiskt tänkande. Resultaten för vårdnadshavare i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola låg också i toppen. Vårdnadshavare var särskilt nöjda 
med de anpassningar som görs efter elevers behov, beaktas bör dock att det var en låg 
svarsfrekvens från vårdnadshavare. Den pedagogisk personal i grundskolan var mest 
nöjd med uppföljningen av kunskapsresultat, trygghet och studiero samt stödet från 
elevhälsan där medelvärdet låg högt över deltagande kommuners resultat. 

Resultaten för skolenkäten synliggjorde också att likvärdigheten mellan skolorna 
saknades på flera håll. Det betyder att många elever får en utbildning med mycket hög 
kvalitet men att vi också i Tidaholms kommun har de elever som får en utbildning med 
lägre kvalitet. 

Staplarna nedan visar exempel på skillnader mellan skolorna. 

Vit= enskild skola, grå= totalt Tidaholms kommun, svart= genomsnittet i riket 

Skola 1:   

Skola 2:  

  

Skola 1:   

Skola 2:  

  

Lärarbehörighet 

Enligt Skolverkets prognos behöver totalt cirka 153 000 lärare och förskollärare 
examineras fram till 2035. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar 
examen beräknas cirka 141 000 lärare och förskollärare examineras under perioden. 
Det kommer därmed att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 
2035. Bristen väntas bli störst på yrkeslärare i gymnasieskolan och ämneslärare i 
grundskolans årskurs 7–9. Det kommer även att fattas förskollärare och 
grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6. 
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4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 
utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – augusti 2022 är ett 
överskott mot budget på 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,3 procent av 
periodens budget. 

Helårsprognosen för nämnden är en budget i balans, under förutsättning att 
åtgärdsförslagen i åtgärdslistan genomförs. Åtgärderna täcker ett underskott på 1,0 
miljoner kronor som beror på uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt 
ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 

  

Helårsprognosen är totalt sett oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad 
maj månad). 

Inom förvaltningen har dock prognosen ändrat mellan verksamheterna. Förvaltningen 
har i prognos för augusti ett större underskott på grundskolan i form av särskilt stöd 
och att organisationen för läxhjälp inte anpassas under höstterminen som tidigare 
planerat. Förvaltningen ser att överskottet på förskola blir större än vid tidigare 
prognoser på grund av statligt stöd för sjuklönekostnader och brist på personal att 
rekrytera. 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Ju
n Jul Aug Sep Okt Nov De

c 

Helårs-
prognos x 352 6

18 
353 1

18 
352 6

18 
352 6

18 x x 352 6
18     

Budgetr
am  352 6

18 
352 6

18 
352 6

18 
352 6

18   352 6
18     

Avvikelse 
(mnkr)  0 -500 0 0   0     

Avvikelse 
(%) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

mot budget 
2022 

Utfall 2021 

 2022-01-01 
2022-08-31 

2022-01-01 
2022-08-31 

2022-01-01 
2022-08-31 

2021-01-01 
2021-08-31 

Verksamhetens intäkter 48 079 45 995 2 084 54 685 

Verksamhetens kostnader -267 476 -269 013 1 537 -265 861 

- varav personal kostnader -170 997 -170 226 -771 -175 755 

Verksamhetens 
nettokostnader -219 397 -223 018 3 621 -211 176 

Budgetram 269 013 269 013 0 213 195 

Nämndens avvikelse 49 616 45 995 3 621 2 019 

 

   Ack. 202201 - 202208  Helår 2022 

Verksamhet 
procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 259 674 214  1 012 

Musikskola / 
kulturskola 

 2 758 2 826 68  4 626 

Förskola  54 820 57 253 2 433  86 811 

Fritidshem  12 353 12 547 194  19 410 

Grundskola inkl. 
FK 

 96 141 96 489 348  143 392 

Obligatorisk 
särskola 

 5 347 5 948 601  9 363 

Gymnasieskola  35 415 36 439 1 023  57 727 

Gymnasiesärskola  4 245 3 714 -531  5 572 

KC  7 858 7 000 -858  2 210 

Totalt  219 196 222 890 3 492  330 122 

Exported 2022-09-08 

Under perioden januari – augusti avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 
period på följande sätt: 
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• Avvikelsen för förskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 2,4 miljoner 
kronor. Överskottet orsakas till största delen av att verksamheten har fått 
intäkter från staten för att täcka ökade sjuklönekostnader samtidigt som det 
har varit svårt att rekrytera både ordinarie förskole pedagoger och vikarier. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 1,0 miljon 
kronor. Överskottet orsakas till största delen personalkostnader som har varit 
medvetet lägre på våren för att kunna nyttja överskottet kommande 
hösttermin. 

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 0,8 miljoner 
kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning 
som vi söker gemensamt i Skaraborg betalas ut terminsvis i efterskott utifrån 
producerade poäng. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  Prognos 
2022 Budget 2022 

Avvikelse 
Prognos 
- Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 74 637 68 716 5 921 92 353 

Verksamhetens kostnader -427 255 -421 334 -5 921 -432 816 

- varav personalkostnader -277 188 -273 188 -4 000 -284 218 

Verksamhetens nettokostnader -352 618 -352 618 0 -340 463 

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 0 0 0 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

att 2022 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 

att lönerevisionen för år 2022 är beräknad till 2,5 procent. 

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

att "nya" förskolan i Madängsholm tas i bruk år 2023. 

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

att riktade statsbidrag uppgår till 19 miljoner kronor för år 2022. 

att bidrag från migrationsverket uppgår till 1 miljon för år 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har påverkas av pandemin vilket medför 

• ökade kostnader i form av sjuklöner. 
• ökade kostnader för riktade insatser mot effekterna på undervisningen som 

pandemin har haft. 

Barn- och utbildningsnämnden nämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 1,6 
miljoner kronor från skolverket, vilket avser insatser mot undervisning i grundskola 
och gymnasiet. Samt 2,1 miljoner från staten för ersättning av höga sjuklönekostnader 
tom mars 2022. 

Åtgärdsplan 

Nämnden redovisar en prognos, budget i balans. Det är under förutsättning att nedan 
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åtgärdsförslag genomförs. Åtgärdsförslagen är på sammanlagt 1,0 miljoner kronor. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklud
erad i 
progn

os 
(ja/nej

) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

Grundskolan Vakant 
ledningstjänst 

202204 ja 200   Ledningstjänst tillsätts 
först i Augusti 

Grundskolan Anpassningar i 
organoisation 
kring läxhjälp 

202207 ja  500  Minskad verksamhet 

Samtliga kostnad för 
implementerin
g av IT-system 

202207 ja 400   Kostnad för 
införandet läggs som 
anläggning. 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 
för övergripande 
fortbildning. 

Samtliga Läromedel/för
brukning 

202205 ja 100   Hålla inne med medel 
för övergripande 
inköp såsom datorer 

*Förskolan Utbildade 
pedagoger 

202205 ja 200   Delvis överskott från 
VT, räknar med 
oförändrad 
verksamhet HT 

        

        

        

        

Totalt 1 000 500   

*Förskolan har svårt att rekrytera behöriga pedagoger, detta har genererat ett 
överskott på den första delen av året. I ovan åtgärdsplan gör vi antagandet att det 
kommer vara fortsatt svårt under resten av året och då generera ett sammantaget 
överskott på 200 tkr. 

Då vi ser ut att få ett större överskott på förskolan än vad vi tidigare har 
prognostiserat med har vi kunnat justera åtgärdsplanen och tagit bort anpassningen på 
organisationen kring läxhjälp för 2022, dock ligger det kvar som en tänkt åtgärd 2023 
då vi inte ser hur vi skall kunna finansiera det på sikt utan statsbidraget. 

  

  

4.3 Investeringar 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 
för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 
investeringsprojektens utfall år 2021. 
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4.3.1 Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

Pr
oje
kt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Tilläggs
anslag 

& 
ombud
geterin

g 

Summa 
budget 
2022 

Progno
s 2022 

Avvikel
se 

Utfall / 
Budget 

Inventarier Kulturskolan 900
10 8 000 50 000  50 000 50 000  

Inventarier Forsen skolområde 900
97 37 000 25 000 25 000 50 000 50 000  

Inventarier CRT 900
11 29 000  25 000 25 000 25 000  

Inventarier Treklövern 900
15  100 000 25 000 125 000 125 000  

Inventarier Rudbecksgymnasiet 900
17 50 000 100 000 100 000 200 000 200 000  

Inventarier 
KompetensCentrum 

900
18   25 000 25 000 25 000  

Inventarier Hellidsskolans 
skolomr. 

900
98 398 000 400 000  400 000 400 000  

Inventarier Utbildningskontoret 900
09  10 000 37 000 47 000 47 000  

Inentarier Rosenberg 930
91 212 000 215 000  215 000 215 000  

Inventarier Förskolor 901
18 68 000 100 000 111 000 211 000 211 000  

Summa  802 000 1 000 0
00 348 000 1 348 0

00 
1 348 0

00  
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5 Personal 
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-08-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda 487 495 500 

- Kvinnor 400 405 418 

- Män 87 90 82 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 82,1 81,8 83,6 

Könsfördelning (andel 
män, %) 17,9 18,2 16,4 

    

Antal årsarbetare 480 489 494 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

98,6 98,8 98,8 

Sjukfrånvaro (%) 6,1 4,8 6,2 

Under 2021 bildades måltidsenheten under Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kökspersonalen i Barn-och utbildningsförvaltningen flyttades till den nya enheten, detta 
gjorde att antalet anställda inom BUN gick ner. Under samma år så utökades 
ungdomsboendet och flera anställningar, med störst andel mot förskolans verksamhet 
gick över från tillfälliga anställningar till tillsvidareanställningar. Detta gjorde att effekten 
av kökspersonalens flytt dämpades. 

Trots en stor förvaltning med många anställda är sjukfrånvaron ändå låg, vilket tyder på 
en arbetsmiljö som är god samt gott ledarskap. 

Detta fanns tydliga bevis för i den senaste medarbetarenkäten där det inom i princip 
alla områden var ett högre värde än tidigare år och där BUN visade bättre resultat än 
andra förvaltningar. 

84



 

 

  

Social- och omvårdnadsnämnd 

Delår 2022 

Delårsrapport augusti 2022 

85



Social- och omvårdnadsnämnd, Delårsrapport augusti 2022 2(25) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning......................................................................................... 3 

2 Sammanfattning ............................................................................ 4 

3 Förvaltningsberättelse .................................................................. 5 

3.1 Nämnd .................................................................................................................. 5 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun ............................................................. 6 

3.2.1 Vision .................................................................................................................................. 6 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning ........................................................................................ 7 

3.2.3 Måluppfyllelse .................................................................................................................. 7 

3.3 Kvalitet ................................................................................................................ 13 

3.3.1 Nyckeltal ......................................................................................................................... 13 

3.3.2 Systematiskt förbättringsarbete................................................................................. 15 

3.4 Framtid - Omvärldsanalys ............................................................................... 18 

4 Ekonomi ....................................................................................... 20 

4.1 Budgetram och investeringsmedel ................................................................ 20 

4.2 Redovisning ........................................................................................................ 20 

4.2.1 Preliminärt utfall ............................................................................................................ 21 

4.2.2 Helårsprognos nämnd ................................................................................................. 22 

4.3 Investeringar ...................................................................................................... 23 

4.3.1 Investeringar per projekt ............................................................................................. 23 

5 Personal ....................................................................................... 25 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro ........................................................................ 25 

 

  

86



Social- och omvårdnadsnämnd, Delårsrapport augusti 2022 3(25) 

1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 

Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 

årsredovisning. Denna delårsrapport avser perioden 1 januari – 31 augusti 2022. 
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2 Sammanfattning 
Ekonomi 

Helårsprognos för Social- och omvårdnadsnämnden är ett underskott motsvarande 2,4 

miljoner kronor. Orsaker till underskottet är ökande kostnader för externa 

vårdplaceringar. Även bemanningen under sommaren har inneburit högre kostnader än 

beräknat eftersom det varit svårt att rekrytera semestervikarier. 

Under året har förvaltningen arbetat vidare med beslutade anpassningar så som 

restriktivitet gällande inköp och bemanning. Chefstjänster har varit vakanta under stor 

del av 2022 vilket märks av efter en tid med hög arbetsbelastning. 

Verksamhet 

Inom IFO verksamheterna har missbruk och våld i nära relationer ökat, vilket har 

bidragit till att verksamheten har ställt om organisatoriskt för att klara uppdraget. 

Verksamheten har ställt om för att öppna Lindängens äldreboende. 

Förvaltningen har ansvaret för mottagande av flyktingar från Ukraina och arbetet sker 

kommunövergripande. Kommunen har fått 11 anvisningar. 

Personal 

Överlag har välfärdssektorn  svårigheter att rekrytera kompetent personal, vilket har 

varit kännbart inom förvaltningen under sommaren. Det har varit svårt att rekrytera 

utbildade  sommarvikarier samtidigt som det varit en högre sjukfrånvaro än normalt. 

För att klara kärnuppdraget har medarbetare avbrutit semestrar, flera har också flyttat 

sina semestrat framåt hösten och ordinarie personal har arbetat mycket övertid 

jämfört med föregående år. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra 

kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (1993:387). Nämnden är vidare arbetslöshetsnämnd enligt 

lag (1944:475). Nämnden ansvarar även för kommunens flyktingmottagande och all 

handläggning med stöd av LVU (1990:52) och LVM (1988:870) -lagstiftningen samt den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

Utöver ovanstående är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

Social- och omvårdnadsförvaltningen är organiserad i en förvaltningsledning, med flera 

underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning, 

äldreomsorg, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, integration, 

barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd, missbruk samt öppna, förebyggande och 

uppsökande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Trots en god planering för sommaren har brister i scheman ändå  uppstått  på grund av 

sjukskrivningar och svårigheten att hitta utbildade vikarier. Ordinarie personal har på 

vissa områden avbrutit sin semester för att täcka brister i scheman och många har 

arbetat övertid för att verksamheten ska fungera. Bemanningen har upptagit stor del av 

arbetsledares och enhetschefers arbetstid. 

KF beslut om att öppna Lindängen som äldreboende igen  har inneburit organisatorisk 

omställning, en intresseanmälan om att få flytta till Lindängen har gått ut till boende på 
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särskilt boende i  kommunen. Öppnande datum planeras till den 5 september.  Beslut 

om att renovera Solvik efter brandföreläggande har inneburit ett intagningsstopp på 

Solvik för att minska antalet boende. Personalen på Solvik och Midgård har förflyttats 

till Lindängen. Intagningsstoppet har bidragit till att det i dagsläget finns 18 personer 

som väntar på att få sina beslut verkställda.  Daglig verksamhet har flyttat till nya  

tillgänglighetsanpassade lokaler vilket har inneburit en kvalitetshöjning för såväl brukare 

som medarbetare. De nya lokalerna ger en  verksamhet med bättre kontinuitet för 

brukarna och fler har  kommit till sysselsättning igen. 

Inom verksamheten har digitala medicinskåp och digitala signeringslistor införts i syfte 

att öka patientsäkerhet och säkrare läkemedelshantering.  Det nya arbetssättet 

möjliggör säkrare säkrare hantering och information mellan legitimerad och delegerad 

vårdpersonal. Arbetet sker i realtid när personalen signerar given  dos i sin 

mobiltelefon kan sköterskan se detta direkt. Detta arbetssätt är säkrare både för 

patient och vårdpersonal. 

Under våren har arbetet fortsatt med att införa ett nytt verksamhetssystem som 

upphandlats tillsammans med 12 kommuner. Systemet kommer innebära ett bättre 

stöd i arbetet. 

Vad gäller Covid-19 så har påfyllnadsdos erbjudits  enligt nationella rekommendationer. 

Trots att pandemin inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom kvarstår 

rekommendationer för skyddsutrustning.  Nationella och regional rekommendationer 

inom vård och omsorg gäller fortfarande och pandemin är inte över. Exempel på 

skillnader inom vård och omsorg och samhället i stort är det fortfarande provtagning 

både för patienter, brukar och personal vid symptom. För patienter och brukare gäller 

provtagning vid byte av vårdform eller inskrivning. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 

och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

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

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

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

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 

år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 

starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 

strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå tillväga för 

att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av måluppfyllelsen. En väl 
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vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen närmar 

sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur nämndens 

arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 

Målområde Strategiska mål 

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

livet. 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett starkt och växande 

näringsliv 

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

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 

mål) 

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

generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

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

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna delårsrapport följer upp nämndens verksamhetsmål och detaljbudget. För varje 

verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram tack under årets första åtta månader. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 

delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 

indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 

huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 

målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 

eller därför att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel 

det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 

(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 

elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun  

Social- och 

omvårdnadsnämnden ska 

i samverkan med olika 

organisationer arbeta för 

att minska utanförskap 

och behovet av 
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försörjningsstöd 

Medborgaren i fokus  

Social- och 

omvårdnadsnämndens 

handläggning och insatser 

ska upplevas som 

tillgängliga, effektiva och 

hålla en hög kvalitet 

 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
  

Social- och 

omvårdnadsnämndens ska 

arbeta för att bli mer 

klimatsmart 

Ett starkt och växande 

näringsliv 
  

Social- och 

omvårdnadsnämnden ska 

verka för att främja 

samarbetet mellan 

arbetsmarknadsenheten, 

skola och 

näringslivsenheten i syfte 

att möta näringslivets 

behov av arbetskraft med 

rätt kompetens 

Attraktiv arbetsplats  

Social- och 

omvårdnadsnämnden ska 

främja en god arbetsmiljö 

med möjlighet till en 

yrkesmässig utveckling. 

 

God ekonomi   

Social- och 

omvårdnadsnämndens 

utfall motsvarar en 

budget i balans 

Attraktiv kommun 

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

livet. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämnden ska i samverkan med olika 

organisationer arbeta för att minska utanförskap och behovet av försörjningsstöd. 

 

Analys: Pandemin och dess restriktioner har fortsatt påverkat möjligheten att arbeta 

med samverkan. Det handlar dels om svårigheterna att träffas, såväl internt som 

externt. 

Under första halvåret har ett arbete påbörjats med att stärka samverkan mellan IFO 

och AME i syfte att fler ska komma ut i arbete.  AME har idag 25 lönebidragsanställda 

och 5 nystartjobb  Några extratjänster finns inte länger då stödet är borttaget. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

För att närma sig målet krävs en tät samverkan mellan socialtjänst, 

arbetsmarknadsenhet, skola, näringsliv och andra organisationer och myndigheter för 

att stärka individens möjlighet till egenförsörjning och minska utanförskap. Nämnden 

behöver aktivt arbeta med att öka antalet praktikplatser och subventionerade 

anställningar såsom exempelvis extratjänster samt aktivt delta i de projekt som drivs i 

samverkan med Arbetsförmedlingen och vidareutveckla samarbetet inom 

överenskommelsen DUA (Delegationen unga och nyanlända till arbete) 
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Indikator (År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Vuxna 

biståndsmottaga

re med 

långvarigt 

ekonomiskt 

bistånd, andel 

(%) 

29,1 

% 

34,9 

% 
   20 %   

Arbetslöshet 

18-64 år i 

kommunen, 

andel (%) av bef. 

6,3 % 4,9 %    4 %   

Arbetslöshet 

16-24 år i 

kommunen, 

andel (%) av bef. 

5,1 % 5,2 %    5 %   

Antal personer 

som har en 

praktikplats 

genom AME, 

antal 

 25    50   

Antal 

subventionerade 

anställningar 

genom AME, 

antal 

 30    30   

 

Tren

d 

Indikator 

(Delår) 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfa

ll 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvär

de 2022 

Jämförel

se 

Värderi

ng 

 
 

Antal 

extratjänst

er i 

kommune

n, antal 

11 25    10   
 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens handläggning och insatser ska 

upplevas som tillgängliga, effektiva och hålla en hög kvalitet. 

 

Analys:  Handläggningen av personärenden inom  förvaltningen håller överlag en god 

kvalitet men kan alltid utvecklas vidare genom strukturerad dokumentation. 

Värdering: Målet är till viss del uppnått. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Införandet av nytt verksamhetssystem kommer 

förhoppningsvis att bidra till ökad kvalité och bättre struktur på dokumentation. 

Indikator (År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 
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Indikator (År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Brukarbedömning 

hemtjänst -

 helhetssyn, andel 

(%) 

99 % - 89 % 92% 83% 95 %   

Brukarbedömning 

särskilt boende -

 helhetssyn, andel 

(%) 

84 % - 73 % 74% 71% 90 %   

Brukarbedömning 

individ- och 

familjeomsorgen 

totalt  Helhetssyn

, andel % 

89 % 82 % -   - -  

Åtgärder mot fall, 

undernäring, 

trycksår och 

nedsatt munhälsa 

för personer i 

särskilt boende, 

andel (%) 

63 % 70 %    70 %   

Åtgärder mot fall, 

undernäring, 

trycksår och 

nedsatt munhälsa 

för personer med 

hemsjukvård i 

ordinärt boende, 

andel (%) 

46 % -    70 %   

Personalkontinuit

et, antal personal 

som en 

hemtjänstmottaga

re möter under 

14 dagar, 

medelvärde 

20 20    16   

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens ska arbeta för att bli mer 

klimatsmart 

 

Analys: Arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för att minska nämndens 

miljöbelastning är ännu inte påbörjat. Ambitionen var att förvaltningen skulle starta 

detta arbete under våren, men införandet av ett nytt verksamhetssystem har tagit 

mycket arbetstid i anspråk för förvaltningens administration.. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta med omställning till el-bilar för minskad 

miljöpåverkan. Förvaltningen har 1 miljon avsatt investeringsmedel för uppsättning av 

laddstolpar två har satts upp utanför AME:s lokaler resterande ska prioriteras till 

hemtjänstens bilpark. 

 

Värdering: Då arbetet med strategin för att nå målet inte är påbörjat bedömas målet 

som ej uppfyllt. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: Arbetet kommer fortgå och intensifieras när 

det nya verksamhetssystemet är på plats. 

Ett starkt och växande näringsliv 

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

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämnden ska verka för att främja samarbetet 

mellan arbetsmarknadsenheten, skola och näringslivsenheten i syfte att möta 

näringslivets behov av arbetskraft med rätt kompetens 

 

Analys: Arbetet med att möta näringslivets behov av arbetskraft är ett område som 

Arbetsmarknadsenheten intensifierats under våren. Dialogmöten är inplanerade under 

året. 

En samverkan med barn- och utbildningsförvaltningens vuxenutbildning har också 

startats upp, och intentionen från båda förvaltningarna är att samverkan dels kommer 

leda till att unga personer fångas upp innan de hamnar i utanförskap, och dels att de 

som redan befinner sig långt från arbetsmarknaden ska vägledas in mot arbete eller 

studier för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. 

Demensutbildning har genomfört under året, där ett 50-tal medarbetare har fått 

möjligheter att öka sin kompetens. 

Värdering: Arbetet är delvis uppnått med att matcha näringslivet och den offentliga 

sekterna behov av arbetskraft med rätt kompetens. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Fortsätta utveckla samverka för att fånga 

målgruppen tidigare. Ta vara på och ställa om arbetskraft som går att matcha mot 

näringslivet och offentlig verksamhet genom kompetenshöjning. 

Indikator (År) 

Utfa

ll 

2020 

Utfa

ll 

2021 

Utfa

ll 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojk

ar 2022 

Målvär

de 2022 

Jämförel

se 

Värderi

ng 2021 

Antal personer 

inom 

arbetsmarknadsenhe

ten som går vidare 

till studier, antal 

     20   

Andelen av totalt 

antal deltagare som 

avsluts inom AME 

och som börjat 

arbeta, andel % 

     20 %   

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämnden ska främja en god arbetsmiljö med 

möjlighet till en yrkesmässig utveckling. 

 

Analys: Under första halvåret har arbetsbelastningen varit hög på många olika 
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funktioner, såväl chefer, administrativ personal och legitimerad personal. Sommaren 

har varit extra ansträngd då det varit svårt att rekrytera vikarier, vilket har bidragit till 

att ordinarie personal har avbrutit sin semester för att arbeta. Det har lett till ökade 

kostnader och en försämrad arbetsmiljö. Förvaltningens bedömning är att arbetsmiljön 

har varit kännbar, då medarbetare på alla nivåer haft svårt med återhämtning. Orsak 

har bland annat varit personalbrist inom äldreomsorgen och personer med 

funktionsnedsättning. Införande av ett nytt verksamhetssystem har ökat trycket på 

administrativ personal. 

Samverkan med vård- och omsorgscollege fortgår. Förvaltningen och aktörerna inom 

utbildningsväsendet känner en stor oro för det framtida rekryteringsläget, då allt färre 

väljer att utbilda sig för att arbeta inom välfärdssektorn.  Ett sätt att sprida relevant 

kunskap kring och skapa intresse för de yrken som finns inom nämndens 

verksamhetsområde är att besöka skolor och yrkesmässor. 

Under perioden januari-augusti har 48 tillbud och 83 arbetsskador rapporterats. 

Tillbuden är mest hot och våld från brukare gentemot medarbetare. Arbetsskador 

består av hot och våld från brukare, olika fallolyckor samt överbelastning. 

Värdering: Målet anses till viss del uppfyllt. Insatser har gjorts för att främja 

arbetsmiljön och rekrytering av medarbetare, men det är inte helt uppfyllt. 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  Fortsätta arbetet med att rekrytera och 

marknadsföra de olika verksamheterna som nämnden ansvarar för. 

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Antalet 

rapporterad

e 

arbetsskado

r, antal 

 78    0   

Andelen 

sjukfrånvaro 

inom 

förvaltninge

n, andel % 

 
6,94 

% 
   6 %   

Antal 

rapporterad

e tillbud 

inom 

förvaltninge

n, antal 

 45    0   

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 

statsbidrag och kommunal utjämning. 

 

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

 

Verksamhetsmål: Social- och omvårdnadsnämndens utfall motsvarar en budget i balans 

 

Analys: Ökande kostnader för externa vårdplaceringar gör att målet om en budget i 

balans inte uppnås i helårsprognos 2022. 
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Värdering: Helårsprognos 2022 motsvarar ett underskott 2,4 miljoner kronor vilket 

motsvarar 0,7 procent av budget. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att kunna hantera kostnadsökningar i 

verksamheterna behöver nämnden inför budgetåret avsätta en större budgetpost till 

medel för oförutsett. 

  

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Nämndresulta

t, avvikelse 

mot budget 

(andel %) 

-5 % 1,7 %    0 %   

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 

verksamheter har utvecklats över tid. 

Ekonomiskt bistånd 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Total kostnad ekonomiskt 

bistånd, tkr 
 13 253 13 255 11 664 7 877 

Varav flyktinghushåll, tkr  695 875 1 512 1 645 

      

Antal bidragshushåll  230 266 295 264 

Varav flyktinghushåll  6 9 20 32 

      

Genomsnittlig utbetalning per 

hushåll, tkr 
 57,6 49,8 39,5 29,8 

Äldreomsorg 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Kostnad SÄBO kr per brukare  912 007 852 040 762 616 748 304 

Kostnad hemtjänst kr per brukare   326 696 340 670 326 127 

Antal platser  145 165 165 164 

Korttidsvistelse (hem för viss annan heldygnsvård) 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Kostnad per invånare (ej per plats)  1 025 1 180 1 259 1 234 

Antal platser  19 22 22 22 

Nyttjandegrad      
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LSS-verksamhet 

LSS-boende 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antal platser LSS-boende 46* 45 39 35 33 

Kostnad per brukare med LSS-

boende 
 755 065 796 977 748 103 675 194 

*I antalet LSS boende ligger både Grupp-och stödboende. Gruppboendena har en begränsning i antal platser medans stödboenden kan 
variera över tid . Tre personer väntar på att få sina beslut  verkställda. Januari-augusti 2022. 

Daglig verksamhet 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antal individer inom daglig 

verksamhet 
73* 65 63 63 59 

Kostnad per brukare inom daglig 

verksamhet 
 202 391 206 048 208 571 187 610 

*Antalet personer som beviljats daglig varsamhet fortsätter att öka. Verksamheten har flyttat till nya lokaler. Januari-augusti 2022. 

 

 

Antal individer (barn och unga) inom verksamheten 

Korttidsverksamheten Hattstugan 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antalet individer på Hattstugan 19* 5* 5* 6* 7* 

      

* Antalet individer med beslut om korttidstillsyn. Hattstugan verkställer även beslut om korttidsvistelse vilka inte redovisats tidigare, därav den 
stora differensen. Fler individer har beslut både om korttidsvistelse och korttidstillsyn. Hattstugan verkställer även ett beslut från Mjölby 

kommun. Period januari-augusti 2022. 

Kontaktperson LSS 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Antal individer med kontaktperson 56* 52 47 51 57 

*Totalt finns 56 beslut om kontaktperson, fyra beslut är inte verkställda. Period januari-augusti 2022. 

Placerade individer 

Antal individer som varit placerade externt någon gång under 

året 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Barn och unga, familjehem  29 33 34 45 

Barn och unga, HVB  11 9 21 19 

Vuxna missbruksbehandling, HVB  10 9 11 15 

Vuxna socialpsykiatri, HVB  4 2 1 3 

Vuxna LSS, HVB  2 2 2 2 

Vuxna våldsutsatta, HVB  4 4 5  
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Barn LSS, korttidsvistelse      

3.3.2 Systematiskt förbättringsarbete 

Det systematiska förbättringsarbetet handlar om att leverera en hög kvalitet på de 

tjänster och den service som erbjuds till kommuninvånarna. Det systematiska 

förbättringsarbetet utgörs av riskanalyser, egenkontroller och utredning av 

rapporterade avvikelser samt synpunkter och klagomål. 

Sammanställning av riskanalyser och egenkontroller 

Riskanalyser genomförs för att förhindra att oönskade händelser inträffar. I 

riskanalysen uppskattas sannolikheten för att händelsen inträffar och vilka negativa 

konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Egenkontroll är en systematisk 

uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs 

enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

Resultatet från brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visar på 

att det finns en nedåtgående trend vid jämförelse med 2020 då undersökningen senast 
genomfördes. Orsakerna kan vara flera men någon djupare analys har inte gjorts ännu 

men planeras genomföras inför hösten. 

Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i samband med återöppnandet av 

Lindängen Införande av digitala signerinslistor och medicinskåp, samt införande av nytt 

verksamhetsystem. 

Hemtjänst 2022 

 

Särskilt boende 2022 
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Extern granskning (IVO) 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) startade i maj en granskning av gruppbostaden 

Siggestorp i syfte att upptäcka eventuella begränsningsåtgärder eller liknande som kan 

uppfattas som begränsade eller kränkande åtgärder. Intervjuer har hållits med personal 

och chef för boendet. Informationen som inhämtats har kommunicerats och granskats 
av chef. Med tanke på att boendet är låst och att det finns en kamera som används för 

E-tillsyn har enhetschefen fått komma med ytterligare kompletteringar. Förvaltningen 

väntar på ett slutgiltigt beslut från inspektionen för vård och omsorg. 

Sammanställning av avvikelser 

Ett viktigt led i att kvalitetssäkra verksamheten handlar om att medarbetarna har en 

skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden. 

Avvikelsehantering är ett verktyg för ständiga förbättringar där syftet är att öka 

kunskapen om händelser som rapporterats i verksamheten. Avvikelsehantering skall 

användas i lärande syfte för att förebygga och undvika händelser, som annars skulle 

kunna fått negativa effekter på verksamhetens kvalitet. Genom att händelser 

rapporteras, utreds, bedöms och att nödvändiga åtgärder vidtas minskar risken för att 

de uppstår igen. I tabellen nedan redovisas antalet rapporterade avvikelser under året. 

Typ av avvikelse Antal rapporterade avvikelser år 2021 

Bemötande 7 

Larm 18 
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Dokumentation 2 

Omvårdnadshändelser 32 

Fallrapporter* 882 

Läkemedel* 168 

Medicinteknisk utrustning* 4 

Rehabilitering* 8 

Avvikelsehanteringen fungerar relativt bra men systemet är förlegat och det är svårt att 

på ut bra sammanställningar. Dokumentationen på de rapporterade avvikelserna skulle 

kunna förbättras. Flertalet av de händelser som rapporterats gällande bemötande 

handlar snarare om att personalen blivit illa bemötta. Dessa avvikelser ska hanteras 

inom ramen för personalens arbetsmiljö. Över 882 fall har rapporterats vilket ä mycket 

för att vara första halvåret. Avvikelserna gällande larm handlar framför allt om sensorer 

som stängts av men också om larm som inte blivit registrerade i systemet vilket 

inneburit att brukaren inte kunnat larma. I vissa fall har det bidragit till fördröjd insats. 

De omvårdnadshändelser som rapporterats handlar om utebliven dusch på grund av 

personalbrist, brister i omvårdnaden när det gäller personer som kontinuerligt behöver 

vändas eller få i sig dryck, missade besök och att brukaren försvunnit från sin bostad. 

Lex Sarah och Lex Maria 

Om en händelse inträffat som innebär ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga 

konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa ska händelsen 

utredas och rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 

bestämmelserna om Lex Sarah. Samma sak gäller om det finns risk för ett allvarligt 

missförhållande. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att missförhållandet eller riskerna 

för missförhållandet inträffar igen. 

Om en händelse inträffar som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

för patienten ska händelsen utredas och anmälas till Inspektionen för vård och omsorg 

IVO enlig bestämmelserna om Lex Maria. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att 

riskerna och vårdskadorna inte inträffar igen. 

Inga allvarliga händelser ha utretts eller anmälts enligt lex Sara eller lex Maria under 

perioden. 

Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda 

klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och omsorgstagare och 

deras närstående, personal, vårdgivare, andra som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt LSS, myndigheter, och föreningar, andra organisationer och 

intressenter. 

Under första halvåret har det inkommit 14 synpunkter och klagomål. Dessa handlar 

bl.a. om 

• Otillräcklig information på hemsidan gällande orosanmälningar 

• Klagomål över att aktiviteter som utförs av LSS fritid och att Gamla köpstad ej 

bokades 

• Klagomål kring omvårdnaden, smutsigt, många vikarier som inte pratar bra 

svenska 

• klagomål inom hemvården att personal inte tagit in post, slängt sopor mm 

• Klagomål på en viss personal och dennes bemötande 
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• Klagomål kring brister i kontinuiteten upplever att det kommer många olika 

personal som är okunnig vilket skapar otrygghet.. 

• klagomål kring att brukare och anhöriga inom hemvården inte fått någon 

information kring förändringar kring nya hemvårdsindelningar  

• Klagomål på städning på rummen på växelvården. Rummen upplevs som trista 

saknar dessutom TV 

• Synpunkt på utemiljön för dem som bor på 2. a våningen på Midgård - borde 

kunna fixa till yttermiljön istället för de trista svarta taken 

Sammanställning och förslag på förbättrande åtgärder 

Utifrån ovanstående genomförda riskanalyser, egenkontroller, rapporterade avvikelser 

samt inkomna synpunkter och klagomål finns följande förslag på förbättringar. 

• Genomgång av styrdokument och rutiner 

• Översyn av förvaltningsorganisationen gällande styrning och ledning 

• Tydliggöra en organisation som är ansvarig för  system och digital teknik 

• Bemötande diskuteras på APT 

3.4 Framtid - Omvärldsanalys 

Brist på arbetskraft inom vård- och omsorg bidrar till svårigheter att rekrytera och 

bemanna verksamheten. Fler outbildad personal anställs för att kunna upprätthålla 

bemanningen i verksamheten vilket kan komma att påverkat kvalitén och 

patientsäkerheten negativt. Mer ansvar läggs på erfarna medarbetare både vad gäller 

kompetens och introduktioner vilket skapar en ohållbar arbetssituation. Mer fokus får 

läggas på att bemanna verksamheten istället för att driva den digitala och innovativa 

utvecklingen framåt vilket bidrar till en negativ kvalitetsutveckling. I det systematiska 

kvalitetsarbetet ingår att kontinuerligt omvärdera och kvalitetssäkra befintliga 

arbetsprocesser och att hitta smartare lösningar och arbetssätt för att vidareutveckla 

kvalitén inom verksamheten. 

Det behöver avsätta tid och resurser för kompetensutveckling både för ny och erfaren 

personal både för att behålla och rekrytera medarbetare i framtiden. 

Utvecklingen av användarvänliga digitala tjänster måste komma igång med tanke på en 

ökad förväntan hos kommuninvånare men också bland övriga i befolkningen. Men 

utvecklingen måste ta höjd för att det inte skapas utanförskap vid införande av dessa 

digitala tjänster. 

Hållbarhet och möjligheten att nå målen för Agenda 2030 är en ytterligare utmaning. 

Förvaltningen använder idag mycket engångsmaterial och förbrukningsartiklar. Det 

behövs tydligare miljömål som samtliga nämnder och förvaltningar arbetar aktivt med 

att förändra. 

Välfärdsbrottslighet ökar och slukar mer resurser - kontroller av sjuklönekostnader till 

externa assistansbolag borde förbättras. 

Samhället och kommunens sårbarhet - Pandemier, extremväder, cyber attacker, 

informationssäkerhet, krisberedskap 

Med anledning av att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur finns risker för att den 

ekonomiskt och socialt utsattheten ökar i kommunen och att fler ansöker om 

ekonomiskt bistånd. 

Hälso- och sjukvårdsavtal, med underavtal och överenskommelser är reviderat och har 
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varit ute på remiss. Det kommer ställa ökade krav på samverkan inom fler områden,  

bland annat inom områden som läkarmedverkan i kommunal primärvård, samverkan 

vid in- och utskrivning, personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk. 

Vård och omsorg behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av 

en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKR:s roll är att stödja och 

synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård. Nära vård är inte en ny 

organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården 

utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med 

hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig 

själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra 

detta. 

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov 

och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som 

är viktigt för just den personen. 

Den förväntade lågkonjunkturen kommer att innebära ett ökat bidragsbehov. På kort 

sikt kommer försörjningsstödet även påverkas av den stigande inflationen, som innebär 

att riksnormen höjs. De ökande elpriserna innebär också en ökning av kostnaderna då 

den faktiska kostnaden godkänns vid ansökan om försörjningsstöd. 

Förhoppningen är att Försäkringskassans regelverk förändras så att individer som vi 

bedömer ha en varaktig nedsättning av arbetsförmågan ges möjlighet till en annan 

försörjning. Arbetsförmedlingen har nu åter öppnat för viss lokal samverkan vilket kan 

ge positiva effekter. Nobias beslutade flytt till Jönköping, vilket leder till att 600 

arbetstillfällen försvinner från kommunen. Detta kan komma att leda till ett ökat behov 

av försörjningsstöd. 

Läget i Ukraina ser inte ut att bli lugnare, vilket innebär att kommunen sannolikt 

kommer att få ta emot flyktingar från Ukraina även under nästa år. Även oroligheten i 

andra länder har ökat, nästa år är kommunens fördelningstal för kvotflyktingar 14 

stycken, i år är det sju stycken. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Utfallet för Social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – augusti 2022 är 

ett underskott mot budget på 1,4 miljoner kronor. 

Helårsprognosen för Social- och omvårdnadsnämnden är ett underskott mot budget på 

2,4 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,7 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade underskottet beror på avvikelser vid köp av externa vårdplatser inom 

verksamheterna LSS, funktionsnedsättning, missbruksvård samt våld i nära relation. 

Jämfört med föregående prognos (juli 2022) har underskottet ökat med 1,8 miljoner 

kronor. Förändringen beror i huvudsak på att kostnad för externa vårdplaceringar 

ökar. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
322,9 322,2 322,9 322,9 322,9 

32

3,4 

32

3,4 
325,3     

Budgetr

am 
322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 

32

2,9 

32

2,9 
322,9     

Avvikelse 

(mnkr) 
0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

-

0,5 

-

0,5 
-2,4     

Avvikelse 

(%) 
0 0,2 0 0 0 

-

0,2 

-

0,2 
-0,7 0 0 0 0 
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4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-08-31 

2022-01-01 -

 2022-08-31 
 

2021-01-01 -

 2022-08-31 

Verksamhetens intäkter 40 594 27 958 12 636 36 587 

Verksamhetens kostnader -253 568 -239 488 -14 080 -238 863 

- varav personal kostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-212 974 -211 530 -1 444 -202 276 

Budgetram 211 530 211 530 0 206 480 

Nämndens avvikelse -1 444 0 -1 444 4 204 

Preliminärt utfall efter augusti 2022 är ett underskott mot budget på 1,4 miljoner 

kronor. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år 

2022 är medräknade i helårsprognos, men alla externa placeringar har ännu inte 

påverkat utfallet för år 2022. 

• Av nämndens medel för oförutsett har 3,0 miljoner kronor avsatts till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

• Av riktade statsbidrag avsätts 4,0 miljoner kronor till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

Bemanningen av verksamheterna äldreomsorg och LSS har under semesterperioden 

2022 haft högre kostnader jämfört med tidigare år. Svårigheter att hitta 

semestervikarier har inneburit att ordinarie personal fått arbeta mer. Verksamheterna 

har haft högre kostnader i form av köp av semesterveckor och semesterdagar samt 

övertidsersättningar. 

Nämndens medel för oförutsett uppgår år 2022 till 3,0 miljoner kronor, alla medel för 

oförutsett har nu avsatts för att täcka underskott i verksamheterna. 

Under perioden januari – augusti avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 

period på följande sätt: 

• Avvikelsen för hemtjänst i ordinärt boende är ett underskott motsvarande 1,5 

miljoner kronor. 

• Avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning är ett underskott 

motsvarande 1,1 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för missbruksvård är ett underskott motsvarande 1,8 miljoner 

kronor. 

• Avvikelsen för barn- och ungdomsvård är ett överskott motsvarande 1,1 

miljoner kronor. 

• Avvikelsen för vård i samband med våld i nära relation är ett underskott 

motsvarande 2,2 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 1,3 miljoner 

kronor. 
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• Avvikelsen för flyktingmottagande är ett överskott motsvarande 1,2 miljoner 

kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

Avvikelserna har till viss del kunnat hanteras genom tillskott från riktade statsbidrag 

samt nämndens medel för oförutsedda behov. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 46 237 41 937 4 300 58 348 

Verksamhetens kostnader -371 503 -364 828 -6 675 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -325 266 -322 891 -2 375 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse -2 375 0 -2 375 5 393 

Nämnden går in i 2022 med en budget i balans. Inga åtgärder föreslås i budet- och 

verksamhetsplan för år 2022. 

Förvaltningen har följande uppdrag som är antagna i budget- och verksamhetsplan för 

år 2022: 

• att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen. 

• att öppna särskilt anpassat demensboende. 

Ovanstående uppdrag skall enligt budget- och verksamhetsplan genomföras år 2022. 

Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av 

framtagande av en långsiktig plan för äldreomsorgens lokaler i Tidaholms kommun. 

Äldreomsorgsplatser på Lindängen öppnas åter i september 2022. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• kostnad för externa vårdplaceringar är beräknad på aktuella beslut. Finansiering 

av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med medel för 

oförutsett alternativ åtgärder. 

• 4,0 miljoner kronor av statsbidrag har avsatts för att täcka ökade kostnader. 

• 3,0 miljoner kronor av oförutsedda medel har avsatts för att täcka ökade 

kostnader. 

• åtgärder om 1,0 miljoner kronor har vidtagits för att täcka ökade kostnader. 

Det finns behov av ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. 

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari - augusti 

2022 påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört: 

• ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro. 

• kostnader för inköp av skyddsutrustning. 

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för 

perioden december 2021 - mars 2022. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. 

Merkostnader för nämndens verksamheter som beror på covid-19 pandemin under år 

2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar. 
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Åtgärdsplan 

För att nämndens helårsprognos augusti 2022 skall motsvara en budget i balans 

behöver åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 3,4 

miljoner kronor under år 2022. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 
progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Alla 

verksamheter 

Inköps-

restriktivitet 

maj ja 500   Endast de 

nödvändigaste inköpen 

av varor ochtjänster 

får genomföras 

Alla 

verksamheter 

Bemannings-

restriktivitet 

maj ja 500   Extra restriktivitet vid 

tillsättning av vikarier 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 1 000    

4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 

för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Social- och omvårdnadsnämnden 

  

Pr

oje

kt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

geterin

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall / 

Budget 

Inventarier Social- och 

omvårdnadsnämnden 

900

19 
293 500 -173 327 327 0 

Inventarier LSS boende 
930

85 
0 0 183 183 183 0 

Verksamhetssystem 931

08 
231 5 000 0  5 000  
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Förstudie lokalbehov 

äldreomsorg och LSS 

931

15 
355 0 0  355  

Summa  293 500 10 510 510 0 

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - augusti 2022 förbrukat 0,9 

miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten för 2022 om 5,5 miljoner kronor. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-08-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 460 493 514 

- Kvinnor 415 455 474 

- Män 45 38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
90,2 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
9,8 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare 443,6 470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

96,4 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%) 8,2 8,6 6,5 

Antal anställda har minskat. Minskningen jämfört med år 2021 beror på stängning av 

HVB Ariel samt att personal på Midgård kök från januari 2022 tillhör måltidsenheten 

som hör till samhällsbyggnadsnämnden. 

Andelen män i förvaltningen har ökat från 7,7 till 9,8 procent. 

Sjukfrånvaron har varit lägre år 2022 jämfört med år 2021. Sjukfrånvaron ligger 

fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin Covid-19. 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 

Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 

årsredovisning. Denna delårsrapport avser perioden 1 januari – 31 augusti 2022. 
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2 Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har under första halvåret 2022 fortsatt varit 

intensiv. 

Påtaglig påverkan på ekonomin har skett då Samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar/hanterar för samtliga tre områden som drabbats av prischocker; el, drivmedel 

och livsmedel. Trots prischockerna har olika åtgärder lett till att den ekonomiska 

prognos för augusti som nu redovisas stannar på en negativ avvikelse på 1,9 mnkr, 

vilket är ca 1,2 % av kostnadsmassan. 

Måluppfyllelsen är fortsatt god och ambitionsnivån hög. Ett område som troligen 

kommer behövas justeras ned under 2023 beroende på minskad budget. 

Rent verksamhetsmässigt har inga större organisatoriska förändringar skett. 

En del justeringar inom nyckelroller i förvaltningen har skett, dock utan stora effekter i 

leverans. 

Måltidsverksamheten har implementerats på ett bra sätt i verksamheten. 

Tillsynsverksamheten har gått ur pandemiläge med bättre möjligheter till besök ute hos 

tillsynsobjekten. 

VA/avfall befinner sig båda i ett förändringsläge med kommande stora åtaganden. 

Taxejusteringar som stödjer en förändring har genomförts. 

Park/gata har fortsatt hög belastning, och påverkas av slitet gatunät. Implementeringen 

av ett nytt arbetssätt tillsammans med TEAB inom gatljus har skett, där 

energikostnader på kort sikt påverkat negativt, men arbetssättet ger park/gata 

möjlighet att fokusera på andra områden. 

Fastighet och lokalvård har under första halvåret haft ett någorlunda orört uppdrag i 

våra kunders lokaler. 

Arbetet med utvecklingen av externhyresenheten har fortsatt men i vissa delar 

stoppats upp, både inom och utom kontroll av samhällsbyggnadsnämnden vilket gett 

oönskade kostnader. Arbetet på Brukets industriområde har fortlöpt på ett positivt 

sätt med bättre vakansgrader och nöjda hyresgäster. 

Projekt-delarna inom nämnden har fokuserat på förberedelsefas då de flesta stora 

projekt nyligen avslutats. I maj presenterades en omfattande förstudie kring social- och 

omvårdnadsnämndens lokalsituation som nu behandlas politiskt. 

Näringslivsstrukturen har satt sig väl med fokusområden utpekade och fina gensvar 

från företagare. Tyvärr har elpriset gjort att den roll som utvecklare mer inriktat mot 

industritomter ej har kunnat anställas. 

Utvecklingsområdet är fortsatt i fokus för Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen, 

med många initiativ såväl inom bostad som industri/verksamheter. Dock bedöms det 

vara utvecklingsagendan som står tillbaka framöver utifrån fortsatt minskade 

budgetmedel. En anpassning som måste starta under andra halvåret 2022 om inget 

drastiskt ändras i budgetförutsättningarna. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

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

naturvårds- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen 

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

Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag översiktsplan och dess 

fördjupningar, detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden ansvarar även för 

kommunens uppgifter kring mätning, beräkning och kartframställning. 

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

kommunen eller som med stöd av miljöbalken har överlåtits på kommunen. Nämnden 

fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt enligt livsmedelslagstiftningen. 

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

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

trafikplanering och trafiksäkerhet. 

Nämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, lokalvård och bilpool. 

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

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

liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen 

(2010:1622), för kommunens tillsyn och beslut enligt lag (2009:730) om handel med 

vissa receptfria läkemedel, för ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag 

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

om sprängämnesprekursorer (2014:799). 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar vidare för: 

• Beredning av mark och exploateringsfrågor. 

• Ärenden kring tomt- och småhuskö. 

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

riksnätet. 

• Ärenden enligt lag (2006:545) om skyddsrum. 

• Miljöstrategiska frågor. 

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

vilka kommunen är huvudman. 

• Att vara väghållningsmyndighet när kommunen är väghållare. 

• Stöd till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna normer. 

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

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

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

• Ärenden om kollektivtrafik. Sida 4 av 11 

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

den kommunala parkeringsövervakningen. 

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

• Kommunens affischtavlor. 
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• Beslut om skogsavverkning. 

• Energirådgivning. 

• All jakt på kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt 

jaktförordningen (1987:905) gällande skyddsjakt. 

• Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd. 

• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommunala 

nämnden inom plan- och byggväsendet. 

Delegering från kommunfullmäktige. Nämnde ska besluta i följande typer av ärenden: 

• Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de 

beslutas av kommunfullmäktige. 

• Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad 

påverkar verksamhetens omfattning och inriktning. 

• Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte 

är av principiell beskaffenhet. 

• Anta, ändra, initiera eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 

4 kap. 41 §§, 5 kap. 27 och 38 §§ PBL 
a. då bestämmelserna om standardförfarande i 5 kap. 7 § PBL får tillämpas 

b. som överensstämmer med fullmäktiges beslut avseende översiktsplanen eller 

motsvarande beslutsunderlag 

c. som i annat fall ej är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

• Förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap. 24, 25 §§ PBL). 

Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 

genomförandetidens utgång. 

• Fastställa kvartersnamn och gatunamn i samråd med berörda myndigheter. 

• Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör 

kommunen. 

• Beslut om hyror för uthyrning av fast egendom som förvaltas av nämnden. 

• Beslut att riva kommunalt ägda byggnader som saknar ekonomiskt värde på 

kommunala fastigheter. 

• Kommunens rätt till servitut och ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig 

fastighet. 

• Rätt till servitut i kommunen tillhörig fastighet. 

• Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

• Avgivande av yttrande till polismyndigheten i ärenden om tillstånd till upplåtelse 

av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617). 

• Utsträckning, nedsättning, dödning med mera av inteckningar. 

• Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens 

verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd samt får, i 

sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse 

om betalning av fordran, antagande av ackord samt slutande av annat avtal. 

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 

av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 
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Organisation 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra enheter med enhetschefer och driftledare 

samt sju funktioner som ligger direkt under förvaltningschef. 

Enhet Hållbar utveckling ansvarar för bygglov, miljö och hälsa, samhällsplanering och 

trafikplanering. 

Enhet Renhållning/VA ansvarar för drift av det kommunala avloppsnätet och för 
produktion och distribution av dricksvatten inom kommunens verksamhetsområden. 

Ansvara också för insamling av kommunalt avfall samt ÅVC. 

Enhet Service ansvarar för gata/parkservice och fastighetsservice där både 

fastighetsskötare och lokalvårade ingår. 

Enhet måltid ansvarar för att planera och servera måltider i Tidaholms kommun. 

Direkt under förvaltningschefen finns funktionerna utvecklingsledare, 

fastighetsförvaltning, projektledning, näringsliv, nämndarbete, skogsförvaltning och 

ekonomi. 

Händelser av väsentlig betydelse 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Visionen ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och 

nämnder har antagit. Visionen lyder: 

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

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

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

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
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för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna delårsrapport följer upp nämndens verksamhetsmål och detaljbudget. För varje 

verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram tack under årets första åtta månader. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 

delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 

indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 

huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 

målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 

eller därför att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel 

det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 

(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 

elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun 4 4  

Medborgaren i fokus 1   

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
 5  

Ett starkt och växande 

näringsliv 
 5  

Attraktiv arbetsplats 3 2  

God ekonomi 1 3  

Attraktiv kommun 

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

livet. 

 

Verksamhetsmål: Att möjliggöra varierade boendemiljöer i hela kommunen ur flera 

aspekter så som geografiskt läge, upplåtelseform och kostnadsnivå. 

 

Analys:  

Bostadsstrategiskt program har antagits i maj och programmet ger riktlinjer för 
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kommunens ambition om expansion, utveckling och bostadsbyggandets omfattning. 

Flera planprocesser pågår inom tätorten för att byggnation av flerbostadshus. 

Försäljning av småhustomter pågår i Kungslena och det finns tomter kvar i Rosenberg. 

Förvaltningen har tagit fram en analys med förslag på var nästa område för 

småhusbyggnation i tätorten är lämpligt ur flera aspekter. 

Detaljplan för villatomter i Ekedalen är slutförd. För det privata initiativet "Ekedals 

Äng" fortgår planarbetet. 

Arbete med strategiskt markinnehav pågår för att verka i linje med ÖP:s 

markanvändning. 

Värdering: Värderingen bygger på att 1 aktivitet är pågående (på väg att uppnå målen) 

och 2 aktiviteter är avslutade. 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Förvaltningens resurser arbetar omfångsrikt med många utvecklingsprojekt för att nå 

varierande boendemiljöer. 

  

Verksamhetsmål: Invånare och besökare upplever en unik och attraktiv miljö kring 

stadskärnan och Tidan som främjar såväl social hållbarhet som arbetstillfällen. 

 

Analys: 

Flera aktiviteter har pågått för att nå verksamhetsmålet. Näringslivsarbetet har tagit 

rejäl fart i och med att fokusområden och organisation/arbetssätt kommit på plats. 

Insatser har gjorts för att öka Tidans attraktivitet i form av underhållsinvesteringar och 

renovering av museet. Utvecklingen av stationshusområdet har pågått aktivt med bland 

annat en medborgardialog. Måltidsverksamheten har etablerat verksamhet i hotellets 

lokaler som kan bidra till attraktivitet i området kring Tidan. 

  

Värdering: 

Värderingen bygger på att 2 aktiviteter är avslutade (uppnått målet) och 3 aktiviteter är 

pågående (delvis uppnått målet). 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

  

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Verksamhetsmål: Invånare och näringsliv upplever samhällsbyggnadsförvaltningen som 

rådgivande, tillgänglig och effektiv i användandet av våra kommunikationssätt. 

 

Analys: 

Ett nytt verksamhetssystem för bygg- och miljöområdet har fallit väl ut då det ger goda 

förutsättningar att få ett digitalt flöde och en bra grund för fortsatt digitalisering vilket 
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gör att förvaltningen kan bli mer effektiv och tillgänglig. Indikatorn för handläggningstid 

för ett bygglov visar att den genomsnittliga handläggningstiden för nybyggnad av en- 

och tvåbostadshus är 11 dagar vilket få anses vara mycket bra. 

  

Värdering: Värderingen bygger på att 1 aktiviteter är avslutad (målet är uppnått) 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Känslan är att förvaltningen upplevs som rådgivande, tillgänglig och effektiv. 2023 

kommer kommunen börja delta i mätningen insikt igen, en mätning som är en 

servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för 

gruppen företagare. 

Nästa steg kan även vara att analysera vilka steg förvaltningen ska ta för att nå 

helhetsmålet och bibehålla och förbättra företagsfokus. 

  

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Handläggningsti

d (median) från 

när en ansökan 

betraktas som 

fullständig till 

beslut för 

bygglov för 

nybyggnad av 

en- och två 

bostadshus, 

antal dagar 

  11      

Verksamhetsmål: En framtida trygg, säker och tillgänglig miljö för alla, oberoende ålder. 

 

Analys:  

Kontinuerligt sker besiktning på lekplatser för att skapa en säker lekplats. 

Cirkulationsplats vid Stallängsvägen/Ringvägen klar färdigställd. 

  

Värdering: Förvaltningen arbetar inom flera områden för att nå målet. 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

  

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Verksamhetsmål: Effektivt arbete med Tidaholms kommuns insats för att nå ekologisk 

hållbarhet i kommunens egna verksamheter. 

 

Analys: 

119



Samhällsbyggnadsnämnd, Delårsrapport augusti 2022 11(26) 

De fyra aktiviteterna som verkar mot målet är omfattande och löper genom hela året 

och det är rimligt att anta att det kommer ta hela året för att nå verksamhetsmålet. 

Steg 1- 3 av totalt 4 steg är genomförda i framtagande av VA plan. Tryckluftsprojektet 

fortgår under q3 2022, mätning av matsvinn har gjorts vecka 22 och återkoppling och 

analys under hösten kvarstår. Utveckla ruttoptimering inom avfall har tagit steg framåt. 

 

Värdering: 

Värderingen bygger på att 4 aktiviteter är pågående (delvis uppnått målet). 

 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Stort fokus på el framöver, med även extern 

påverkan om att spara el för att påverka nationella behov. 

 

  

Verksamhetsmål: Effektivt arbete med att påverka alla som bor och verkar i Tidaholms 

kommuns geografiska område mot ekologisk hållbarhet. 

 

Analys: 

Arbetet med att kommunicera hållbarhetsarbetet till Tidaholmarna kan utökas. 

Deltagande i ett kommuniceringsprojekt (We care) pågår. 

Ytterligare aktiviteter inom "open arena" på tex torget utreds mer. 

Hållbarhetsfokus på en näringslivsfrukost, bland annat energirådgivning 

  

Värdering: Värderingen bygger på att 1 aktivitet är pågående (delvis uppnått målet). 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

  

Ett starkt och växande näringsliv 

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

civilsamhället. 

 

Verksamhetsmål: Att utveckla en strategi för hur arbetstillfällen i kommunen kan öka 

för att möta förväntad utveckling i framtiden. 

 

Analys:  

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då ingen samlad bild finns framtagen men det har 

tagits olika initiativ för att nå målet. 

Strategin har inledningsvis varit att samla fakta från framförallt Nobia kring deras 

kommande utveckling, avseende omfattning och tid. Samverkan med de kommunala 

bolagen för att tillsammans minimera effekten av Nobias flytt inom alla områden. 

En målsättning som utgår från att arbeta brett avseende sektorer och storlek på 

arbetsgivare håller på att skapas. Målet är att söka robusta lösningar med flera 

mellanstora arbetsgivare. 
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Dialog pågår på Skaraborgsnivå om strategier såväl kring större etableringar samt 

koppling till batterifabriken i Mariestad. Fokus från förvaltningen är att ta stöd från 

Skaraborgskollegor då resurssättning lokalt saknas pga budgetnivåer. 

  

Värdering: 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

  

Verksamhetsmål: Marknadens behov av verksamhetstomter möts i form av kommunalt 

markinnehav planlagd mark och byggklara industritomter. 

 

Analys: Flera processer pågår för att nå målet (Suntak, Marbotorp och Ramstorp). 

  

Värdering: Värderingen bygger på att 1 aktivitet är pågående med avvikelse och 3 

aktiviteter är pågående (delvis uppnått målet). 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

  

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

Verksamhetsmål: Förvaltningen och nämnden samverkar i sina respektive uppdrag 

baserat på nytänkande, kunskapsöverföring och arbetsglädje. 

 

Analys: Flera aktiviteter har genomförts för att att få en ökad samverkan mellan 

förvaltning och nämnd. Ett större event skapades under våren med en bussresa bland 

annat syftade till att visa nämndens verksamheter. Chefer och näringslivsenhet har 

presenterat sin verksamhet i nämnden. 

  

Värdering: Värderingen bygger på att 1 aktivitet är pågående med avvikelse, 1 

aktivitet är pågående (delvis uppnått målet) och 3 aktiviteter är avslutade (uppnått 

målet) 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Verksamhetsresa är värdefull för att få förståelse och inblick i nämndens verksamhet. 

En liknade resa kan planeras för 2023. 
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God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 

statsbidrag och kommunal utjämning. 

 

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

 

Verksamhetsmål: Ändamålsenliga lokallösningar som svarar mot framtidens kommunala 

verksamheter och dess behov. 

 

Analys: 

Förstudie SÄBO är framarbetad under våren och den är överlämnad till social- och 

omvårdnadsnämnden. Arbetet med att utveckla förrådet och fysisk placering av 

personal pågår med olika initiativ för att nå målet. Bland annat har en verksamhetsresa 

genomförts för att personal och politiker ska få en bild av den fysiska arbetsmiljön. 

Planering för en total ombyggnad av Siggestorp håller på att växa fram. 

 

Aktiviteten framtidens arbetssätt i stadshus har inte påbörjats i någon större 

omfattning. Är beroende på beslut kring framtidens SÄBO. 

Värdering: Värderingen bygger på att 2 aktiviteter är pågående (delvis uppnått målet). 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

 

  

Verksamhetsmål: Nämnden har ett utfall som motsvarar en budget i balans 

 

Analys: 

Stort fokus på elkostnader under året som påverkar budgeten. Nära samverkan med 
TEAB har gett ett bra prognosunderlag. 

Prischocker på drivmedel, livsmedel påverkar på hela nämndens budget. 

Förvaltningen har arbetet med beslutade anpassningsåtgärder. 

Förslag på internhyra för 2023 baserat på underlaget samt övriga kostnadsposter 

uppdaterade utifrån självkostnad. 

  

Värdering: 

Värderingen bygger på att 1 aktivitet är pågående (på väg att uppnå målet) 

 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

  

Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

Nämndresulta

t, avvikelse 
     0 %   
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Indikator 

(År) 

Utfal

l 

2020 

Utfal

l 

2021 

Utfal

l 

2022 

Utfall 

kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 

män/pojka

r 2022 

Målvärd

e 2022 

Jämförels

e 

Värderin

g 2021 

mot budget 

(andel %) 

3.3 Framtid - Omvärldsanalys 

Omfattande utmaningar inom Samhällsbyggnadsnämndens områden givet de 

budgetnivåer som är beslutade för 2023. 

Den utvecklingsagenda som präglat Samhällsbyggnadsnämndens målsättningar behöver 

byta fokus till avveckling för att klara ekonomin. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari - augusti 2022 

är en negativ avvikelse på 1,9 mnkr. Avvikelsen motsvarar 5,5 procent av nämndens 

budgetram för år 2022. Ser vi till den totala kostnadsmassan blir avvikelsen mot budget 

ca 1,2 procent. 

VA-Avfall 

VA-Avfall Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för verksamheterna 

Vatten/Avlopp (VA) samt Avfall/(Renhållningen) inom Tidaholms kommun. I dagsläget 

motsvarar de båda verksamheternas kostnader och intäkter en budget i balans, detta 

redovisas dock inte i övriga ekonomitabeller i rapporten. 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en oförändrad prognos för augusti jämfört med 

föregående prognos (maj 2022). 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
 38,6 36,5 34,6 36,5   36,5     

Budgetr

am 
 34,6 34,6 34,6 34,6   34,6     

Avvikelse 

(mnkr) 
 -4,0 -1,9 0,0 -1,9   -1,9     

Avvikelse 

(%) 
0 -11,6 -5,5 0 -5,5 0 0 -5,5 0 0 0 0 
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4.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 126 248 126 248 0 129 318 

Verksamhetens kostnader -162 788 -160 888 -1 900 -165 993 

- varav personalkostnader -70 946 -70 946 0 -47 125 

Verksamhetens nettokostnader -36 540 -34 640 -1 900 -36 675 

Budgetram 34 640 34 640 0 32 438 

Nämndens avvikelse -1 900 0 -1 900 -4 237 

I denna rapport redovisas Internhyresenheten och Måltidsenheten separat för att 

tydliggöra respektive verksamhets kostnader och intäkter. 

Helårsprognos Internhyresenheten: 

Internhyresenheten Prognos 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

Prognos - Budget 

Verksamhetens intäkter 81 448 81 448 0 

Verksamhetens kostnader -82 448 -81 448 -1 000 

- varav personalkostnader -13 258 -13 258 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 000 0 -1 000 

Budgetram 0 0 0 

Avvikelse -1 000 0 -1 000 

Helårsprognos Måltidsenheten: 

Måltidsenheten Prognos 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

Prognos - Budget 

Verksamhetens intäkter 40 459 40 459 0 

Verksamhetens kostnader -41 459 -40 459 -1 000 

- varav personalkostnader -23 794 -23 794 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 000 0 -1 000 

Budgetram 0 0 0 

Nämndens avvikelse -1 000 0 -1 000 

Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter 

och byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera 

olika aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 1,2 mnkr. 

För 2022 gör vi en bedömning av en negativ avvikelse på ca 1 mnkr innan alla uppdrag 

har genomförts. 

För Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter ser vi farhågor med en ökande 

kostnadsutveckling med tanke på rådande omvärldsfaktorer för bl a energi och 

livsmedel. Stigande energipriser för både bränsle och el kommer att påverka nämnden 

resultat för 2022. Läget är svårbedömt men vi räknar med en ökning av våra 

elkostnader för våra fastigheter med ca 1 mnkr samt för vår trafikbelysning med ca 0,5 

mnkr, som totalt sett kommer att ge en negativ avvikelse på 1,5 mnkr. 

Även våra trafikresor påverkas av bränslepriset och här bedömer vi att dessa 

kostnader kommer att öka, den negativa avvikelsen blir då ca 0,5 mnkr. 
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Inom Måltidsenheten kommer budgeten bli svår att hålla med tanke på 

kostnadsutvecklingen för våra livsmedel, vilket kommer att leda till en negativ avvikelse 

på ca 1 mnkr. 

Förvaltningen kan även fortsatt påverkas av ett antal engångseffekter inom t ex 

skogsvård. 

Totalt sett bedöms Samhällsbyggnadsnämnden 2022 ha kostnader över budget på 4 

mnkr. 

Tabell: smst av kostnadspåverkande avvikelser. 

Enhet Prog apr Not 

2200 Samhällsbyggnadsnämnden 0  

2201 Samhällsbyggnadskontoret 0  

2202 Hållbar utveckling (HU) -500 Bränsle 

2203 Stabsfunktion serviceavdelningen 0  

2204 Fastighetsområde 1 (FO1) -500 El 

2205 Fastighetsområde 2 (FO2) -500 El 

2208 Park och gata (P&G) -500 El 

2209 Måltidsenhet -1 000 Livsmedel 

2211 Fastighetsöversyn -1 000 Fastighetsstrategi 

Totalt -4 000  

Fastigheterna inom Interhyresenheten finns organiserade inom respektive 

Fastighetsområde 1 och 2. 

Åtgärdsplan 

Åtgärdsplan i mars, beslutade åtgärder: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i samband med mars-rapporten att genomföra ett 

antal åtgärder för 2,1 mnkr för att minska nämndens underskott. 

Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

Utveckling    

Vakans GIS/ mark- & exp-ing 

året ut 

500 Effekt inom näringsliv, 

exploatering 

OK. Kortsiktigt hanterbart. 

Effekt inom SBN:s verksamhet 

där planerad utveckling av 

bostads och 

verksamhetstomter påverkas. 

Arbete som får fortsätta att 

utföras av främst 

förvaltningschef och 
nämndssekreterare. GIS arbete 

som krävs för exempelvis 

lantmäteri påverkas 

kvalitetsmässigt. 

    

Fastighet    

Fördröjning av start av 

ventilation, 

100 Risk att verksamheterna 

påverkas under den första 

timmen av dagen. 

OK för skola & stadshus, ej 

boende. Effekt hos alla övriga 

nämnder. Kommuniceras med 

verksamhetsnämnder. 

FO1 sänka värme apr - dec, fjv 

5% 

50 5 % = 1 gr, normvärde 20 C, 

lagkrav 

OK. Sänkning 1 grad generellt 

men aldrig under 20 grader 
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Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

(lagkrav). 

FO2 sänka värme apr - dec, fjv 

5% 

75 5 % = 1 gr, normvärde 20 C, 

lagkrav 

OK. Sänkning 1 grad generellt 
men aldrig under 20 grader 

(lagkrav). 

Släcka inre belysning inom 

internhyresfastigheter 

50 Helt släckt 23-05 OK. Påverkan av övriga 

nämnder samt trygghet. Påtaglig 

risk för ökad skadegörelse och 

inbrott. 

Släcka yttre belysning på 

internhyresfastigheter 

50 Helt släckt 23-05 OK. Påverkan av övriga 

nämnder samt trygghet. Påtaglig 

risk för ökad skadegörelse och 

inbrott. 

Tryckluft 250 Avtal med hyresgäst, Bruket. OK. I linje med övergripande 

avtal. Hyresgästdialog. 

    

Måltidsenheten    

Ändrade menyer måltid 475 Mindre kött & fisk. OK. Ej riskera näringsnivåer. 

Effekt inom alla nämnder. 

Kommunikation viktigt. 

    

Gata-Park    

Snöberedskap. Starta senare, 

avsluta tidigare. 

100 helårseffekt 200 tkr OK, invånare påverkas. 
Klagomål hanteras 

kommunikativt. 

Ta bort beredskap park/gata, 

sopning 

50 Ingen inställelse vid 

motorträffar 

OK, invånare påverkas. 

Klagomål hanteras 

kommunikativt 

    

SBN    

Inköpsstopp april-dec 100 Inköp som kan avvaktas med 

stoppas. 

OK, ger kortsiktig effekt. 

Påverkan på alla övriga 

nämnder, framförallt 

tidsförskjutning. 

    

Nämnd    

Nämnd, 4 halvdagar under 

2022 

100 50 tkr per nämnd i snitt, 25 tkr 

per au i snitt 

OK. SBN. 

    

Övrigt    

Föreslå Kommunstyrelsen en 

försäljning av Grafiska 

verkstaden, Tvättstugan, 

Ingenjörsvillan. 

200 Försäljningsintäkt centralt, 

driftspåverkan SBN 

OK. Bereds i SBN. Synkas med 

beslut inom SON förstudie. 

    

Summa 2 100   

Åtgärdsplan i april: 

I april-rapporten föreslog förvaltningen åtgärder för ytterligare 1,9 mnkr för att nå en 

budget i balans. Nämndens förslag för att nå en budget i balans var istället att yrka på 

ersättning för de omvärldspåverkande kostnader på 3 mnkr som nämnden inte har 

rådighet över från kommunreserven. 
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Åtgärdsplan i maj: 

I maj-rapporten föreslår förvaltningen återigen att följande åtgärder för 1,9 mnkr ska 

genomföras för att nå en budget i balans. Nämndens förslag är att det kvarstående 

prognosticerade underskottet i stället ska hanteras genom långsiktiga strukturella 

förändringar. Dessa förändringar består i huvudsak av föreslagna justeringar i riktlinje 

för Internhyra, gällande framför allt hantering av elkostnader, samt framtagande av 

riktlinjer inom Måltidsenheten där hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande 

år. Nämnden avser även att genomlysa möjliga organisatoriska förändringar inom 

förvaltningen för att nå en budget i balans. 

Åtgärdsplan i augusti: 

Förvaltningen arbetar vidare med de av nämnden beslutade långsiktiga strukturella 

förändringar som beslutades i samband med maj-rapporten, översynen av riktlinje inom 

Internhyra samt Måltidsenheten för att kunna hantera kostnadsvariationer inom 

innevarande år. Vad gäller organisatoriska förändringar har vi en kortsiktig effekt året 

ut då vakans inom Byggkontoret inte kommer att ersättas. 

Analys av prognos: 

 

2201: Interna fördelningar för den tekniska administrationen har inte kommit upp i 

budgeterad nivå, kompenseras av vakans för Mark- & exploateringsingenjör samt 

intäkter över budget för Skogsförvaltningen. 

2202: Kostnaden per enskild resa har ökat under året men den tidigare bedömda 

negativa avvikelsen p g a ökade bränslekostnader uteblir då resorna inte kommer upp i 

prognosisterad volym, här kan vi stället räkna med ett överskott på ca 750 tkr netto. 

Byggkontoret har ökade bygglovsintäkter p g a fängelset samt nybyggnation, 400 tkr 

samt nyttjar ej Bostadsanpassning fullt ut, 200 tkr, ej eller konsultkostnaderna, 100 tkr 

samt vakant bygglovshandläggare, 150 tkr. Miljökontoret tappar lite intäkter men ger 

ett nettoöverskott på 100 tkr beroende på ej fullt ut nyttjade lönekostnader. 

2203: Personalkostnadsbudget ger ett överskott p g a ledtid vid EC byte. 

2204/2205: Fortsatt hög nivå på elkostnader, även kostnaderna för fjärrvärme går 

något sämre än budgeterat, p g a osäkerhet inom elmarknaden bedömer vi fortfarande 

en negativ avvikelse för vårt fastighetssystem. 

2208: Trafikbelysningen har haft initialt höga elkostnader innan timdebitering, ger ett 

underskott på 800 tkr. 

2209: Måltidskostnaderna bedöms hamna på ca 500 tkr sämre än budgeterat, en 

förbättring beroende på att man initierat aktiviteter, bl a sett över menyer, 

livsmedelsval, inköpsrutiner, svinnhantering, drygning med grönsaker på kötträtter etc. 

2211: Fortfarande en förlustaffär som bedöms vända först 2023. Dock så börjar 
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Bruket på att ge en positiv effekt. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Fastighet  jan 2023 ja 0 1 200 1 200 Fastighetsstrategi 

SBN Anpassning en 

lista 

maj 2022 ja 2 100 1 800 1 800 Åtgärder beslutade i 

mars. 

SBN Anpassning enl 

lista 
juni 2022 nej 1 900 1 000 1 000 Åtgärder ej beslutade i 

maj. 

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 4 000 4 000 4 000  

Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för 

2,1 mnkr i mars. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på 1,9 mnkr som 

nämnden avser att åtgärda genom långsiktiga strukturella förändringar. 

4.2.2 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 
2022-01-01 – 

2022-08-31 

2021-01-01 – 

2021-08-31 

Förändring -

 Utfall 

Verksamhetens intäkter 81 803 84 223 2 420 

Verksamhetens kostnader -103 990 -111 144 -7 154 

- varav personalkostnader -43 450 -30 875 12 575 

Verksamhetens nettokostnader -22 187 -26 921 -4 734 

Budgetram 22 072 21 144 -928 

Nämndens resultat -115 -5 777 -5 662 

Utfall 2022-08-31 är preliminärt. 

Tabellen är missvisande då den interna intäktsregleringen av Måltidsenheten under 

januari till augusti på ca 24 mnkr inom Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorts på ett 

kostnadskonto istället för ett intäktskonto. Detta innebär en intäktsökning på 21,5 

mnkr vilket till stor del förklaras av implementeringen av Måltidsenheten inom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Vi får även ta hänsyn till detta för våra kostnader vilket innebär kostnadsökning på 17 

mnkr mellan åren vilket även den till stor del förklaras av implementeringen av 

Måltidsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Även ökningen av personalkostnaderna hänförs till implementeringen av 

Måltidsenheten. 

Nämndsresultat tkr 
Utfall 2022-01-

01 – 2021-08-31 

Budget 2022-

01-01 – 2022-08-

31 

Avvikelse mot 

Budget 

Verksamhetens intäkter 81 803 84 165 -2 362 

Verksamhetens kostnader -103 990 -106 237 2 247 

- Därav personal kostnader -43 450 -45 506 2 056 

Verksamhetens nettokostnader -22 187 -22 072 -115 

Budgetram 22 072 22 072 0 

Nämndsresultat -115 0 -115 

Även här får vi för låga nivåer på utfall och budget för intäkter och kostnader som 

beror på att intäkterna för den interna regleringen av Måltidsenheten hanteras på ett 

kostnadskonto istället för ett intäktskonto. (Principen ändras till 2023 då intäkten 

kommer att hanteras på ett intäktskonto.) 

Intäktskravet nås inte fullt ut under året vilket beror bl a på att de budgeterade antagna 

snittlönerna för Måltidsenheten var högre än prisberäkningsmodellen för 2022. Ett 

intäktskrav lades ut för att komma i rätt kostnadsnivå. För övergripande ledning och 

administration inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte budgeterade intäktsnivå 

uppnåtts via internfördelning. Intäkter från försäljning av skog följer inte budget i 

dagsläget men vi väntar på intäkter under hösten där vi når budgeterad helårsnivå. 

Att utfallet för personalkostnaderna är bättre än budget beror bl a på vakanshållning av 

Mark- och exploateringsingenjör samt att vi har högre snittlöner för Måltidsenheten än 

prisberäkningsmodellen för 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen utfall för augusti följer helårsprognosen bra. I vår 

prognos har vi tagit höjd för omvärldspåverkande faktorer som bedöms öka våra 

elkostnader för våra fastigheter samt livsmedelskostnader inom Måltidsenheten under 

resterande del av året 2022. 

4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i Strategisk plan och budget 

för 2022 – 2025. Kommunstyrelsen beslutar i april varje år om ombudgetering av 

medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning av investeringsprojekt 

  Budget 2022 Ack Utfall Prognos 2022 
Avvikelse 

helår 2022 

Samhällsbyggnadsnämnd 118 588 38 294 58 657 59 931 

Skattefinansierad 

verksamhet 
118 588 38 294 58 657 59 931 

Vatten- och avloppsverk 13 535 737 13 535 0 

Renhållningsenhet 9 639 212 9 639 0 
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Affärdrivande verksamhet 23 174 949 23 174 0 

Totalt 141 762 39 243 81 831 59 931 

Framtida bostadsområden 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Framtida 

bostadsområden 
93099 9 680 9 680 4 552 5 128 Nej Ja 

        

        

        

Planerat fastighetsunderhåll 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Planerat 

Fastighetsunderhål

l 

93044 10 098 10 098 3 222 6 876 Ja Ja 

        

        

        

        

Planerat underhåll - gata/park 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Planerat underhåll 

- gata/park 
93101 4 981 4 981 3 146 1 835 Nej Ja 

        

        

        

        

Förskola Ekedalen 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 
tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Förskola Ekedalen 93092 500 500 38 462 Ja Ja 

Förskola Madängsholm 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Förskola 93096 4 965 4 965 28 4 937 Nej Ja 
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Madängsholm 

        

        

        

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp 

  
Projek

t Nr 

Total 

budge

t 

Ack 

Budget 

Ack 

Utfall 

Återstå

r 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Reservvattentäkt 95019 6 704 6 704 0 6 704 Nej Ja 

Reinvesteringar 95029 6 831 6 831 737 6 094 Ja Ja 

        

        

        

        

        

        

        

Summa  13 535 13 535 737 12 798   

Projektet reservvattentäkt behöver uppdateras då flera nya faktaunderlag lagts fram det 

senaste kring vattenrening bl.a. 

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet 

  
Projek

t Nr 

Total 

budge

t 

Ack 

Budget 

Ack 

Utfall 

Återstå

r 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Sluttäckn deponianl 96002 0 0 7 -7 Ja Ja 

Farligt avfall 96014 683 683 0 0 Ja Ja 

Grönt kort 96019 488 488 0 0 Ja Ja 

Planerat underhåll renhållning 96021 8 468 8 468 205 8 263 Ja Ja 

        

        

        

        

        

Summa  9 639 9 639 212 8 256   

Upphandling och intern projektering pågår. 

Slutredovisning av investeringsprojekt 

Projektnamn Projekt Nr Slutdatum / Projektavslut 

   

Kommentar:  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

  

Proj

ekt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall/ 

Budget 

Inventarier 

Samhällsbyggnadsnämnde

n 

9000

3 
 336  2 000 -74 1 926 1 926 1 590 

Broar renovering 
9004

9 
0 0 176 176 176 176 

GC-väg o trafikreglering enl. 

program 

9007

7 
0 4 000 1 341 5 341 4 500 5 341 

Planerat 

fastighetsunderhåll 

9304

4 
3 222 6 500 3 598 10 098 10 098 6 876 

Tidan, omläggning kajkant 
9305

3 
0 0 410 410 410 410 

Förskola Rosenberg 
9306

5 
1 576 0 2 203 2 203 2 203 627 

Byte värmekälla, Midgård 
9306

9 
632 0 471 471 471 -161 

Barnens Hus renovering 
9307

7 
653 0 -242 -242 -242 -895 

Cirkulationsplats Ringvägen 
9308

2 
8 088 0 2 278 2 278 2 278 -5 810 

Hyresgästanpassningar 
9309

0 
1 595 1 500 -677 823 823 -772 

Förskola Ekedalen 
9309

2 
38 0 500 500 500 462 

Förskola Madängsholm 
9309

6 
28 2 500 2 465 4 965 500 4 937 

Investeringar/underhåll Bruket 
9309

8 
1 858 1 500 762 2 262 2 262 403 

Framtida bostadsområden 
9309

9 
4 552 5 000 4 680 9 680 5 250 5 128 

Strategiskt markinköp 
9310

0 
0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 

Planerat underhåll gata/park 
9310

1 
3 146 4 000 981 4 981 4 000 1 835 

Måltidsenhet - renovering kök 
9310

3 
2 009 4 000 -600 3 400 3 400 1 391 

Förskola Fröjered 
9310

4 
0 2 500 0 2 500 0 2 500 

Lokallösning 

dagligverksamhet 

9310

5 
146 5 000 -35 4 965 500 4 819 

Lokallösning hemtjänst 
9310

6 
146 10 000 0 10 000 500 9 854 

Framtidens äldreomsorg 
9310

7 
118 5 000 0 5 000 150 4 882 

Renovering badhus 
9310

9 
11 20 000 0 20 000 50 19 989 
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Proj

ekt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall/ 

Budget 

Renovering ishall 
9311

0 
9 850 10 000 2 852 12 852 12 852 3 002 

Idrottshallen -

 iordningställande 

9311

1 
288 3 000 0 3 000 3 000 2 712 

Konstgräsplanen 
9311

2 
0 5 000 0 5 000 0 5 000 

Exploatering industriområden 
9311

3 
2 3 000 0 3 000 50 2 998 

Gröna investeringar 9311

4 
0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 

        

        

        

        

        

        

        

        

Summa  38 294 97 500 21 089 118 589 58 657 80 294 

93096: Planering, process detaljplan försenar, genomförs 2023. 

93099: Aktiviteter skjuts fram till 2023. 

93104: Projekt framflyttat. 

93105/6: Lösning hyra extern lokal. 

93107/09/12: Projekt framflyttade. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-08-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 149 146 107 

- Kvinnor 99 99 57 

- Män 50 47 50 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
66,4 67,8 53,3 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
33,6 32,2 46,7 

    

Antal årsarbetare 144,5 142 103,8 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

97,0 97,3 97,0 

Sjukfrånvaro (%) 8,5 8,1 8,1 

Förändringen under de senaste åren beror till största delen av införandet av en ny 

måltidsenhet. 

Antal årsarbetare har minskat sedan april-rapporten i linje med anpassningsåtgärder. 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 
Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 
årsredovisning. Denna delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 
januari - 31 augusti 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor del enligt plan. 

Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara 
hemma med symptom av Covid 19. Från mars har alla verksamheter utom museum 
och Barnens hus kunnat genomföras fullt ut enligt plan. Från september öppnar även 
dessa verksamheter, 

De beslutade anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 
2022, vilket innebär att helårsprognosen är i linje med budgeten. 

Investeringsplanen är något under budget. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 
uppgifter enligt reglementet som fastställdes 1998-06-15 och reviderades senast 2021-
12-20. Nämnden har även ansvar för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, 
fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och 
utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella 
krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt Spellagen (2018:1138), 
Bibliotekslagen (2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 
kap. 12 § Skuldsatta personer. 

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

• Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 
• Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 
• Öppen ungdomsverksamhet. 
• Inomhusbad. 
• Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 
• Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 
• Främjande av besöksnäringen. 
• Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och 

Turbinhusön samt kulturarrangemang. 
• Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 
• Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och 

offentliga platser. 
• Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska 

planeringen. 
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Organisation 

 
Förvaltningen består av tre enheter, kultur-, fritid- och besöksverksamhet. 
Kulturenheten inbegriper allmänkultur, kulturlokaler, bibliotek och öppen 
ungdomsverksamhet. Fritidsenheten består av friluftsliv, föreningsliv, 
idrottsanläggningar och badhus. Besöksenheten innefattar de verksamheter som riktar 
sig mot besökare till kommunen turistbyrå, museum, Barnens hus samt centrum- och 
besöksnäringsutveckling. 

Dessa enheter bistår nämnden med utredning, planering och genomförande av 
verksamheten. Verksamheten bedrivs av kommunen anställd personal. 
Folkhälsoenheten består av en folkhälsostrateg, som är anställd av Västra 
Götalandsregionen och arbetar kommunövergripande. Alla enhetschefer, 
verksamhetsledare och arbetsledare samt strategiska funktioner ingår i förvaltningens 
ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av förvaltningschefen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inom kulturenheten har vårens Filmserie, påsk på Turbinhusön, nationaldagsfirande, 
musik i Bruksvilleparken och sommarverksamhet på Turbinhusön inklusive det 8:e 
Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm 23 juli till 7 augusti 2022 genomförts. 
I augusti var det även en promenadteater för barn. Planering pågår för att skapa och 
satsa på en kulturhelg i september för att ersätta samarbetet med Konstnatten. 
Biblioteket och den öppna ungdomsverksamheten har anordnat lovaktiviteter, kollo, 
utflykter och läsfrämjande verksamhet som Sommarboken. Biblioteket har tecknat 
avtal för tjänsten Bibblix, en bokapp för barn och unga. Samarbetet med Skövde 
bibliotek inom ramen för "Stärkta bibliotek" fortsätter med Skövde som projektägare. 
Projektet med det kreativa rummet inom ramen för stärkta bibliotek avslutas i augusti. 

I fritidsenheten under första halvåret har verksamheten i samtliga idrottshallar kunnat 
bedrivas utan påverkan av pandemin. Sedan årsskiftet har Idrottshallen tillkommit till 
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kultur- och fritidsförvaltningen och Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin 
verksamhet från Forshallen till Idrottshallen. Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad 
har varit uthyrd hela säsongen. Stort fokus har lagts på förstudierapporter angående 
renovering av Ishallen, Forshallen och konstgräsplanen. Renoveringen av ishallen, ny 
sarg och pist, påbörjades under maj månad och beräknas vara klart i september. 
Arbete med förstudie för renovering badhus är slutförd och iordningställande av 
Idrottshallen pågår. Badhuset har under första halvan av 2022 kunnat vara öppen utan 
påverkan av pandemin. Simskola för nybörjare och babysim där efterfrågan varit stor 
efter pandemin har prioriterats. Även den populära vattengympan har kunnat 
genomföras. Bokningarna av kurser genom Rbok har förenklat anmälningsprocessen 
väsentligt. Sommarsimskolan har genomförts med bra deltagarantal i alla nivåer. 

Besöksenheten med Tidaholms museum, med undantag för bilhallen och smedjan, och 
Barnens hus har varit stängt med anledning av ombyggnation. Öppnande sker i 
september 2022. Turistbyrån har varit öppen hela sommaren samt bemannat 
incheckning och utcheckning för de lag som bokat boende under Giffcupen samt 
incheckningen av U6 Cycle Tour och har i samarbete med Cykelklubben U6 tagit fram 
ändrade rutiner kring boendeförmedling under cykelveckan. Under året har det 
utökats till fem infopoints i kommunen. Inventeringar i ny version av 
Tillgänglighetsdatabasen har påbörjats. Under juni genomfördes Smides-SM på 
Vulcanön och i augusti prov-utgrävningar i Gestilren. I augusti arrangerades återigen 
Kräftans dag och Kräftivalen efter ett uppehåll med anledning av pandemin sedan 2019. 

3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 
utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 
och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 
generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 
beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 
år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 
starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 
strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå tillväga för 
att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av måluppfyllelsen. En väl 
vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen närmar 
sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur nämndens 
arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 
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Målområde Strategiska mål 

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

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett starkt och växande 
näringsliv 

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

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 
mål) 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

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

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna delårsrapport följer upp nämndens verksamhetsmål och detaljbudget. För varje 
verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 
lärdomar som vuxit fram tack under årets första åtta månader. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 
delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 
indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 
huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 
målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 
eller därför att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel 
det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 
(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 
elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun 1 1  

Medborgaren i fokus 1   

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle 1   

Ett starkt och växande 
näringsliv 1   

Attraktiv arbetsplats  1  
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God ekonomi 1   

Attraktiv kommun 

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

Verksamhetsmål: Tidaholms medborgare upplever att Tidaholm har bra 
fritidsmöjligheter och kulturutbud. 

 
Analys: 

SCB  har gjort om redovisningsmodellen för medborgarundersökningen. Från och med 
år 2021 redovisas ett nyckeltal per enkätfråga. Det finns inga index för nyckeltal inom 
områdena bibliotek, kulturliv och mötesplatser eller idrott, motion och friluftsliv. Detta 
medför att resultatet inte blir jämförbart med tidigare undersökningar. Istället har ett 
medelvärde beräknats som inte kan jämföras med tidigare år. 
Under 2022 har publika kulturevenemang samt idrottsevenemang kunnat genomföras 
igen. Beläggningsgraden på Tidaholms sommargård och i idrottshallarna är inom det 
normala och uthyrning av Sagateatern pågår återigen. På biblioteket pågår 
förtidsröstning under augusti som brukar öka antalet besökare. 

Värdering: 

Nyckeltalen från medborgarenkäten ligger kring eller över rikssnittet. Bedömningen att 
nämnden delvis uppnår målet. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden har anpassat, stöttat och underlättat för föreningslivet och 
medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen t.ex. idrott, kultur och 
friluftsliv för att minimera de negativa effekter av pandemin, men uppstarten har ändå 
varit lite osäker. För verksamheterna så har lärdomen framförallt varit att det i viss 
mån går att ställa om till digitala lösningar och skapa alternativ, men att detta inte fullt 
ut kan ersätta ordinarie verksamhet och de mötesplatser som kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter tillhandahåller. Det kommer att ta tid innan alla 
besökare hittar tillbaka till verksamheterna. 

Indikator 
(År) 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfa
ll 

2022 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 
män/pojk
ar 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Beläggningsgra
d Gamla 
Köpstad 

41 % 39 %    82 %   

Bibliotek, 
kulturliv och 
mötesplatser 

- 70 -   - -  

Idrott, motion 
och friluftsliv - 75 -   - -  

Antal som går 
på 
vandringsleder 
(uppskattning) 

120 00
0 

120 00
0    76 000   

Deltagartillfälle
n i 
idrottsförening

32     38   
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Indikator 
(År) 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfa
ll 

2022 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 
män/pojk
ar 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

ar 

 

Tre
nd Indikator (Delår) 

Utfa
ll 

202
0 

Utfa
ll 

202
1 

Utfa
ll 

202
2 

Utfall 
kvinnor/fli
ckor 2022 

Utfall 
män/poj

kar 
2022 

Målvär
de 

2022 

Jämföre
lse 

Värder
ing 

 
 

Saga-biografen antal 
aktiviteter/bokningar 86 101    200   

 

 
 

Utlån per invånare 
5,3 5,4 2,6   6   

 

 
 

Utlån av 
barnlitteratur 12,6 11,3 6,2   13,5   

 

 
 

Museivisningar för 
vuxna 1 9    20   

 

 
 

Musevisningar för 
barn 0 24    30   

 

 
 

Simskoledeltagare 
(antal) 0 80 166   200   

 

 
 

Barnens husbesök 3 77
8 0 0   8 000   

 

 
 

Tidaholmssökningar 
i Mellansjös 
bibliotekskatalog 

50 6
92 

50 3
93 0   35 000   

 

 
 

Badhusbesök 23 4
37 

20 0
00    55 000   

 

 
 

Biblioteksbesök 68 6
18 

50 6
91 

33 1
75   75 000   

 

 
 

Museibesök 
348 150 1 13

0   5 000   
 

 
 

Turistbyrå, antal e-
besök 

49 4
81 

62 7
75 

42 8
50   45 000   

 

 
 

Turistbyråbesök 1 59
9 650 1 25

0   12 000   
 

 
 

Ungdomsverksamhe
tsbesök 

8 00
0 

9 00
0 

3 79
9   15 000   

 

 
 

Förändring av 
verksamhetsbidrag 4,2 

% 
2,5 
% 

-
1,7 
% 

  0 %   
 

Verksamhetsmål: Det ska finnas trygga och öppna mötesplatser även på kvällar (efter 
kl 17) och helger 

 
Analys: 

Under året har verksamheterna kunnat öppna upp och besökarna har återvänt efter att 
ha haft kraftigt reducerade öppettider med anledning av de särskilda omständigheter 
som covid-19-pandemin inneburit. Dock har Barnens hus och muséet har varit helt 
stängda för besökare under slutförandet av ombyggnation, men bilhallen var varit 
tillgänglig och vissa guidningar har kunnat genomföras. Turistbyrån öppnade innan 
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sommaren i ordinarie lokaler på Vulcanön. Den öppna ungdomsverksamheten har 
några få tillfällen tvingats stänga med anledning av brist på bemanning. 

Värdering: 

Verksamheterna bedöms nå målen för öppethållande. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Behovet av trygga mötesplatser i samhället är stort. Det är angeläget att kunna hålla 
kultur- och fritidsnämndens verksamheter öppna och tillgängliga för allmänheten. Det 
ökar tryggheten i samhället. Den öppna ungdomsverksamheten, EnTrappaNer, i 
kombination med biblioteket har vidgat sin målgrupp och bibliotekshuset har blivit en 
trygg mötesplats för många av Tidaholms ungdomar. Det är viktigt att fortsätta 
utveckla verksamheten med aktiviteter där ungdomarna får ha delaktighet och 
inflytande. Från 10 september öppnar Barnens hus på Vulcanen som då också blir en 
trygg mötesplats för besökare och familjer mitt i Tidaholm. 

Tre
nd 

Indikator 
(Delår) 

Utf
all 

202
0 

Utf
all 

202
1 

Utf
all 

202
2 

Utfall 
kvinnor/flic
kor 2022 

Utfall 
män/poj
kar 2022 

Målvär
de 

2022 

Jämföre
lse 

Värderi
ng 

 
 

Badhusets 
öppettimmar 

1 32
1 796 1 05

3   1 900   
 

 
 

Badhusets 
öppettimmar 
kvällar och helger 

312 234 304   550   
 

 
 

Bibliotekets 
öppettimmar 

1 95
1 

1 76
3 976   1 600   

 

 
 

Bibliotekets 
öppettimmar 
kvällar och helger 

305 175 148   300   
 

 
 

Ungdomsverksamh
etens 
öppettimmar 

1 48
0 

1 52
4 876   1 700   

 

 
 

Ungdomsverksamh
etens 
öppettimmar 
kvällar och helger 

690 924 451   800   
 

 
 

Vulcanens 
öppettimmar 

1 23
9 

1 16
0 916   1 600   

 

 
 

Vulcanens 
öppettimmar 
kvällar och helger 

143 104 67   200   
 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 
kvalitet och effektivitet. 
 

Verksamhetsmål: Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra medborgardialoger i 
viktiga frågor 

 
Analys: 

Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit barn komma med önskemål och synpunkter på 
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flera av nämndens verksamheter. Synpunkter hanteras enligt antagna riktlinjer. 
Barnrättsbedömningar görs i tjänstemannautlåtanden. Verksamheterna finns nu i 
tillgänglighetsanpassade lokaler. 

Värdering: 

Målet bedöms uppnås. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Del av det ständiga förbättringsarbetet är att rutiner vid synpunktshantering följs och 
att synpunktshanteringen är en naturlig del av det dagliga arbetet. Under året är det 
viktigt att återuppta arbetet med medborgardialoger och barns inflytande. 

Indikator (År) 
Utfa

ll 
2020 

Utfa
ll 

2021 

Utfa
ll 

2022 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 
män/pojk
ar 2022 

Målvär
de 2022 

Jämförel
se 

Värderi
ng 2021 

Andel synpunkter 
som besvarats inom 
10 dagar 

100 
% 

100 
%    100 %   

Antal  barn som fått 
tycka till 109 237    145   

Antal aktiviteter där 
ungdomar har varit 
delaktiga i 
genomförandet 

     12   

Antal genomförda 
medborgardialoger 0 0    3   

Andelen 
barnrättsbaserade 
beslutsunderlag 

90 % 94 %    90 %   

Tillgänglighetsanpass
ade lokaler 

 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 

   Ja   

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 
 

Verksamhetsmål: Hela kultur- och fritidsförvaltningen ska vara miljödiplomerad enligt 
Svensk Miljöbas 

 
Analys: 

Under hösten 2018 inledde hela förvaltningen arbetet för att miljödiplomeras och 
våren 2019 var hela förvaltningen miljödiplomerad enligt svensk miljöbas. Alla 
verksamheter har inventerats och en miljöplan med miljöpolicy och miljömål har 
utarbetats. Miljörevisionen genomfördes i september 2020 och även i november 2021. 

Värdering: 

Målet är uppnått då förvaltningen erhöll en godkänd revision i november 2021 och 
fortsätter vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Arbetet med att genomföra de mål som finns i miljöplanen pågår och nya målsättningar 
behöver fortsätta utvecklas. Ny revision genomförs under 2022. 
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Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfal
l 

2022 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 
män/pojka

r 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Uppfyller 
kraven för 
miljödiplomeri
ng 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

   Ja   

Antal mil med 
bil i tjänsten      2 000   

Ett starkt och växande näringsliv 

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

Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen genom att stötta idrottsevenemang, 
kulturevenemang och friluftsliv på Hökensås 

 
Analys: 

Under 2022 har de stora idrottsarrangemangen kunnat genomföras. 
Evenemangskalendern har återigen fyllts på alltmer. Under sommaren kunde Musik i 
Bruksvilleparken genomföras utan begränsningar.  Antalet besökare på Hökensås växer 
och likaså intresset för fiske. Turbinhusön har hållit öppet delvis med hjälp av 
feriepraktikanter under sommaren med många besökare. Under hösten och vintern 
planeras för Kulturhelgen (som ersätter Konstnatten) och julstämning på Turbinhusön. 
Kräftivalen kunde genomföras igen efter två års uppehåll med anledning av Covid 19 
pandemin. 

Värdering: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Turistbyrån behöver fortsätta att samverka med andra närliggande kommuner för att 
marknadsföra friluftsturismen och stötta besöksnäringen. Förändringen med att 
genomföra en egen kulturhelg har mött stor positiv respons bland utställare och 
utställningsplatser. Arrangemanget växer och fler resurser krävs för att kunna 
administrera detta och andra evenemang. 

Indikator 
(År) 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfal
l 

2022 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 
män/pojka

r 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Antal 
besökare 
på 
Konstnatte
n 

10 935 6 349    20 000   

Antal 
utställare 
på 
Konstnatte
n 

  130   90   

Antal 
besök på 
Turbinhusö

32 725 43 021    33 000   
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Indikator 
(År) 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfal
l 

2022 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 
män/pojka

r 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

n 

Antal 
besökare 
och sålda 
fiskekort 

325 00
0 

325 00
0    330 000   

 

Tre
nd Indikator (Delår) 

Utf
all 

202
0 

Utf
all 

202
1 

Utf
all 

202
2 

Utfall 
kvinnor/fli
ckor 2022 

Utfall 
män/poj

kar 
2022 

Målvär
de 

2022 

Jämför
else 

Värder
ing 

 
 

Antal besökare till 
idrottsarrangemang, 
U6 & Giff-cupen 

0 920    17 000   
 

 
 

Antal evenemang 
marknadsförda via 
www.vastsverige.com/
tidaholm 

420 268 206   800   
 

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 
 

Verksamhetsmål: Främja delaktighet och ett gott arbetsklimat 

 
Analys: 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är att främja delaktighet och ett gott 
arbetsklimat. 

Vid medarbetarenkäten 2021 har värdet minskat marginellt för den upplevda 
arbetsglädjen och arbetsklimatet. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att främja en 
bättre stämning på arbetsplatsen och stärka känslan av gemenskap och meningsfullhet i 
arbetet. Genom heltidsprojektet har antalet heltidsanställda ökat. Under hösten 2021 
infördes ett självskattningsverktyg - Health Watch - för att mäta arbetsmiljön. 
Verktygen innebär att man gör mätningar frekvent och regelbundet. 

Värdering: 

Målet bedöms som delvis uppnått. Trenden för arbetsklimatet är något uppåtgående 
och har under hela mätperioden legat på en godkänd nivå. Sjukstatistiken har ökat 
mycket under pandemin. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Med anledning av att en relativt stor andel av personalen har bidragsanställning så 
kommer det inte att vara möjligt att uppnå en sysselsättningsgrad på 100 % för alla 
medarbetare, men genom anpassningar och flexibla arbetssätt ska alla verksamheter 
inom förvaltningen sträva efter höjd sysselsättningsgrad för de som har 
deltidsanställningar. Fortsätta att jobba med resultaten från Health Watch för att 
tillsammans i arbetsgrupperna förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Fokus på att 
sänka sjukstatistiken till de nivåer som var före pandemin. 
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Indikator (År) 
Utfal

l 
2020 

Utfal
l 

2021 

Utfal
l 

2022 

Utfall 
kvinnor/flick

or 2022 

Utfall 
män/pojk
ar 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Medarbetarenkät
en (information) - 3,86 -   - -  

Arbetsklimat 
enkät Health 
Watch 

  73   68   

 

Tren
d 

Indikator 
(Delår) 

Utfa
ll 

202
0 

Utfa
ll 

202
1 

Utfa
ll 

202
2 

Utfall 
kvinnor/flic
kor 2022 

Utfall 
män/poj
kar 2022 

Målvär
de 

2022 

Jämförel
se 

Värderi
ng 

 
 

Sjukfrånvarostat
istik 

4,7 
% 

8,4 
% 

9,5 
%   4,5 %   

 

 
 

Andelen 
tillsvidareanställ
da som arbetar 
heltid 

88 % 87,5 
% 

86,9 
%   89 %   

 

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning. 
 
Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 
 

Verksamhetsmål: Nämndens budget ska vara i balans 

 
Analys: 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål är en budget i balans. Intäkterna har 
fortfarande inte helt återhämtat sig efter påverkan från Covid-19-pandemin, men en 
stor förbättring jämfört med föregående år. 

Nämnden har inte erhållit statligt stöd för sommarlovsaktiviteter, men däremot 
projektmedel för stärkta bibliotek vilket påverkat kostnader och intäkter för året. 

Beslutade anpassningar har genomförts enligt nämndens beslut i december 2020. 

Värdering: 

Prognosen är att nämnden kommer att uppnå budget i balans. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Kultur- och fritidsnämnden följer de beslutade anpassningsåtgärderna samt är 
återhållsamma med att tillsätta vikarier för vakanser. Från september öppnar Barnens 
hus i de nya lokalerna och då kommer intäkterna att öka något. 

Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfal
l 

2022 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 
män/pojka

r 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

Resultat i 
avvikelse från 
budgetram 

-
0,9 % 

-
0,5 %    0 %   

Nämndresulta      0 %   
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Indikator 
(År) 

Utfal
l 

2020 

Utfal
l 

2021 

Utfal
l 

2022 

Utfall 
kvinnor/flicko

r 2022 

Utfall 
män/pojka

r 2022 

Målvärd
e 2022 

Jämförels
e 

Värderin
g 2021 

t, avvikelse 
mot budget 
(andel %) 

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 
verksamheter har utvecklats över tid. 

Kostnad per invånare 

Nyckeltal 
Jmf 

riket 
2021 

Jmf 
med 
C7 

2021 

2021 2020 2019 2018 2017 

Nettokostnad per invånare enligt 
Kolada* 2599 2430 2680 2617 2565 2834 2475 

+ Allmän kulturverksamhet 315 289 661 646 675 683 483 

+ Bibliotek 513 550 457 462 405 379 393 

+ Fritidsgårdar/ungdomsverksamhet 211 214 159 155 146 169 154 

+ Allmän fritidsverksamhet 272 293 354 335 301 328 305 

+ Idrotts- och fritidsanläggningar 1 153 924 866 834 853 1 124 982 

+ Turistverksamhet 105 135 105 107 107 73 80 

+ Stöd till studieorganisationer 30 25 78 78 78 78 78 

*Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt dividerat med antal invånare totalt 31/12. 

Ökningen från 2018 inom kulturverksamheten beror främst på att Barnens hus 
rapporteras som kulturverksamhet och tidigare rapporterades som AME-verksamhet. 

Siffrorna för 2018 är korrigerade jämfört med KOLADA enligt nedan: 

• Idrotts- och fritidsanläggningar är sänkta med 99 kr per invånare för att delvis 
korrigera för att hela kostnaden för idrottshallarna nu ligger på kultur- och 
fritidsnämnden. Tidigare (före kommunen införde internhyra) rapporterades 
dessa in med en fördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden. Enligt RS-handboken framgår det att lokaler (även 
idrottshallar) ska föras till skolverksamheten om det är skolan som nyttjar dem. 
(Se t ex sid 56-58 i handboken om kostnader i grundskolan). Så har inte gjorts 
för 2018. 

3.4 Framtid - Omvärldsanalys 
- Invärld (behov av tjänster från medborgare i kommunen): 

• För kultur- och fritidsnämndens verksamheter gäller att följa och möta 
samhällsutvecklingen kring digitala tjänster, mötesplatser och förändrade 
beteendemönster. 

• Alla unga har inte hittat tillbaka till föreningslivet efter covid-19-pandemin med 
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negativa följder för folkhälsan kombinerat med redan starka trender av minskat 
föreningsengagemang bland äldre ungdomar. 

• Folkhälsoarbetet har även utmaningar när det gäller tillgång till mötesplatser, 
som har en positiv inverkan på socialt deltagande i samhället, känsla av 
meningsfullhet, tillit och trygghet. En trygg skolgång och en meningsfull 
sysselsättning samt psykisk hälsa. 

• Biblioteket behöver kunna öka sin service till exempel genom meröppet. 
Bibliotekets fokus är fortsatt att utveckla samverkan inom Bibliotek Mellansjö 
och andra Koha-bibliotek. 

- Närvärld (EU och FNs Agenda 2030, lagar och myndigheter, företag) 

• Lag om Budget- och skuldrådgivning, Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § 
Skuldsatta personer. Det finns en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 
Denna oro ökar ytterligare med stegrade energipriser och inflation. 

• Museilagen (2017:563) ställer krav på museiverksamheten i form av kompetens, 
tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Muséet möter 
ökade kostnader för arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra 
samlingarna digitalt 

- Omvärld (ny teknik, digitalisering, demografi mm) 

• Digital badövervakning kan fungera som ett bra komplement till säkerheten i 
badhuset. 

• För besöksverksamheten pekar trenden mot att fler och fler söker information 
digitalt och på den plats de befinner sig. Det är viktigt att turistbyrån stöttar 
besöksnäringsföretagen i frågor som rör digital närvaro samt sprider 
broschyrmaterial och kartor till InfoPoints och andra strategiska platser med 
många besökare. 

• Kultur- och fritidsverksamheten har behov av och bidrar till att öka samverkan 
med andra kommuner och med andra förvaltningar för att kunna utveckla och 
förbättra verksamheten. 
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4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 
utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 
Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari-augusti 2022 är ett 
överskott mot budget på 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 6,4 procent av 
periodens budget. 

För perioden januari-augusti avviker nämndens utfall mot budgeten på följande sätt: 

• Intäkterna är lägre än budget, där underskottet är motsvarande 1,1 miljoner 
kronor jämfört med budget. Underskottet orsakas till stor del av att öppnandet 
av Vulcanen fördröjts till september 2022.  

• Kostnaderna är lägre än budget, där överskottet främst beror på att 
personalkostnaderna är lägre än budget med 1,7 miljoner kronor. De minskade 
personalkostnaderna beror på på flera olika faktorer, bland annat utlån av 
förvaltningschef, kort- och långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och 
vakanser i samband med att personal slutat.  

• Övriga avvikelser beror bland annat på att ny hyra för Vulcanen inte aktiverats 
och på ej utbetalda föreningsbidrag. 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är ett överskott mot budget på 0,15 
miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av nämndens budgetram för år 
2022. 

Det beräknade överskottet beror på minskade personalkostnader. Dessa finns inom 
olika enheter och beror på olika orsaker, bland annat sjukfrånvaro, föräldraledigheter 
och vakanser i avvaktan på tillsättande. 
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Jämfört med tidigare prognoser (0) görs nu en bedömning om ett överskott på 0,15 
miljoner kronor för Kultur- och fritidsnämnden. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Ju
n Jul Aug Sep Okt Nov De

c 

Helårs-
prognos X 34,7 34,7 34,7 34,7 X X 34,6     

Budgetr
am  34,7 34,7 34,7 34,7   34,7     

Avvikelse 
(mnkr)  0,0 0,0 0,0 0,0   0,1     

Avvikelse 
(%) 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 

4.2.1 Helårsprognos nämnd 

  Prognos 
2022 Budget 2022 

Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 10 000 11 129 -1 129 6 273 

Verksamhetens kostnader -44 584 -45 863 1 279 -40 906 

- varav personalkostnader -20 700 -21 912 1 212 -19 111 

Verksamhetens nettokostnader -34 584 -34 734 150 -34 633 

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 150 0 150 -155 

  

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att Vulcanens (museum och Barnens hus) öppnande i september medför ökade 
intäkter för sista tertialet. 

• att ny hyra för Vulcanen aktiveras 
• att personalfrånvaron blir lägre och att vakanta tjänster tillsatts, vilket ger högre 

personalkostnader för sista tertialet. 

4.3 Investeringar 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 
för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 
investeringsprojektens utfall år 2021. 
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4.3.1 Investeringar per projekt 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

Pr
oje
kt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Tilläggs
anslag 

& 
ombud
geterin

g 

Summa 
budget 
2022 

Progno
s 2022 

Avvikel
se 

Utfall / 
Budget 

Inventarier kultur- och 
fritidsnämnd 

900
24 0 1 000  1 000 400 1 000 

Ismaskin  0  1 300 1 300 0 1 300 

Summa kultur- och 
fritidsnämnd  0 1 000 1 300 2 300 400 2 300 

För ismaskin fanns 2021 en investeringsbudget på 1,3 miljoner kronor, men denna 
förbrukades inte eftersom nuvarande ismaskin kunde förlängas en säsong. 
Ombudgetering av ismaskin har skett under april 2022. Ishallen får ny bädd och sarg, 
som är klart under tidig höst. Nuvarande ismaskin bedöms klara en säsong till och 
inköp av ny ismaskin skjuts framåt. 

Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2022 att använda investeringsmedel till olika 
mindre insatser som till exempel ljudabsorbenter i Vulcanen och ny innebandysarg i 
Sparbankshallen. 

För helåret så prognostiserar nämnden att 600 tkr kvarstår av utrymmet för 
inventarier och 1 300 tkr för ismaskin. 
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5 Personal 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat 
till heltidsprojektet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Detta innebär att 
flera personer har kombinationstjänster och bemannar i flera av nämndens 
verksamheter och även i andra förvaltningar. Sjukskrivningstalet för förvaltningen ligger 
efter åtta månader på 9,5 %. Covid-19 pandemin har medfört hög sjukfrånvaro under 
årets första månader. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-08-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda 40 42 44 

- Kvinnor 24 26 28 

- Män 16 16 16 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 60,0 61,9 63,6 

Könsfördelning (andel 
män, %) 40,0 38,1 36,4 

    

Antal årsarbetare 34,75 36,75 38,75 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

86,9 87,5 88,1 

Sjukfrånvaro (%) 9,5 8,4 4,7 
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1 Inledning 
Denna delårsrapport för jävsnämnden avser perioden 1 januari – 31 augusti 2022 och 

kommer att utgöra ett underlag för fullmäktiges delårsrapport. 
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2 Sammanfattning 
Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Jävsnämnden ansvarar för att 

besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva tillsyn i fall där en annan 

nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. Det rör sig främst om 

bygglovsärenden samt miljöinspektionsärenden gällande kommunala fastigheter. 

Helårsprognosen för jävsnämnden är ett överskott mot budget med 90 tusen kronor. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Jävsnämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva 

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

Organisation 

Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens ordförande är 

Torgny Hedlund (KD), vice ordförande är Henrik Vang (V). Förvaltningschef är Jenny 

Beckman. 

Kommunstyrelsens kansliavdelning administrerar ärendehanteringen och diariet för 

jävsnämnden. Ärenden såsom bygglov och miljötillsyn handläggs av tjänstepersoner på 

miljö- och byggnadsenheten. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Jävsnämnden har haft två sammanträden under våren 2022. Sammanträdet i juni 

ställdes in på grund av för få ärenden. Jävsnämnden har vid sammanträdena bl.a. 

beslutat att bevilja ett marklov samt antagit tillsynsplan och behovsutredning enligt 

plan- och bygglagen och enligt miljöbalken. 
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4 Ekonomi 
Helårsprognosen för jävsnämnden är ett överskott mot budget med 90 tusen kronor. 

Avvikelsen motsvarar 28,3 procent av nämndens budgetram för år 2022 och beror på 

lägre personalkostnader (lönekostnader och arvoden) än budgeterat. 

  

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 

budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
       228     

Budgetr

am 
       318     

Avvikelse 

(mnkr) 
       90     

Avvikelse 

(%) 
0 0 0 0 0 0 0 28,3 0 0 0 0 
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4.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -228 -318 90 -175 

- varav personalkostnader -228 -318 90 -175 

Verksamhetens nettokostnader -228 -318 90 -175 

Budgetram 318 318 0 316 

Nämndens avvikelse 90 0 90 141 

Åtgärdsplan 

Nämndens verksamhet visar en budget i balans. Det föreligger inte något behov av 

åtgärdsplan. 
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5 Personal 
Kommunstyrelsens kansliavdelning administrerar ärendehanteringen och diariet för 

jävsnämnden. Ärenden såsom bygglov och miljötillsyn handläggs av tjänstepersoner på 

miljö- och byggnadsenheten. 
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1 Inledning 
Kommunstyrelsens delårsrapport följer upp styrelsens ekonomi och 
personalförhållanden för perioden 1 januari – 31 augusti 2022. 

167



Kommunstyrelse, Delårsrapport augusti 2022 4(15) 

2 Sammanfattning 
År 2022 präglades inledningsvis av pandemin covid-19 och en hög andel sjukfrånvaro 
vid kommunledningsförvaltning, liksom i hela kommunens verksamheter. Den 9 
februari släpptes en stor del av restriktionerna. Därefter har kommunstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen återgått till ordinarie sammanträdesformer och arbete 
på plats i stadshuset. 

Utöver det löpande arbetet har kommunledningsförvaltningen bland annat arbetat med 
att förbereda de allmänna valen den 11 september och införa en visselblåsningstjänst 
för kommunen. Sex unga kommunutvecklare har påbörjat sitt uppdrag. Projekt för 
införande av ett nytt ekonomisystem och nytt system för e-handel löper på. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 är 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 
prognosticerar en budget i balans under förutsättning att en åtgärdsplan på 0,55 
miljoner kronor genomförs.  

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 38 medarbetare motsvarande 37 årsarbetare 
per den 2022-08-31. Den effektiva personalstyrkan i arbete uppgår till 34 årsarbetare. 
Detta beror på en vakant heltidstjänst som planeras att tillsättas under året samt 
tjänsteledigheter som motsvarar två heltidstjänster. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda 
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 
annan lagstiftning. Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen 
är även pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Reglementet för kommunstyrelsen reviderades senast av fullmäktige den 20 december 
2021. 

Organisation 

 
Kommunledningsförvaltningen består av fem enheter: 

 Kansli 
 Ekonomi & verksamhetsstyrning 
 Personal 
 IT & kommunikation 
 Näringsliv 

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

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

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 
Pandemin medförde under våren en hög sjukfrånvaro, vilket påverkade både 
bemanning och arbetsbelastning i kommunens verksamheter. 

Med anledning av pandemin genomfördes kommunfullmäktige sammanträde i januari 
2022 helt digitalt. Den 9 februari släpptes en stor del av restriktionerna och därefter 
har samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige återgått till helt 
fysiska sammanträden. 

Sedan pandemin avtagit har förvaltningens verksamhet i huvudsak återgått till dess 
ordinarie former. Näringslivsenheten har återupptagit sitt utåtriktade arbete med 
företagsbesök, sammankomster, råd och samverkansgrupper tillsammans med 
representanter för näringslivet. Flera nya råd och nätverk har tillkommit under året. 

IT-enheten har i augusti 2022 fortsatt problem med leveranser av IT-produkter från 
leverantörer, detta gäller främst datorer och tillbehör samt vissa mobiltelefonmodeller, 
vilket leder till förlängda leveranstider till slutanvändare samt att äldre datorer samlats 
in för ominstallation och återbruk. 
 
Kriget i Ukraina 
Personalenheten har avsatt personalresurser med anledning av kriget i Ukraina. Syftet 
är att förbereda kommunen för ett eventuellt flyktingmottagande. Fram till den 31 
augusti har kommunen tagit emot ett mindre antal flyktingar från Ukraina. 

Enheten IT & kommunikation arbetar fortsatt med att stärka kommunens IT-säkerhet 
och motståndskraft mot cyberattacker. Enheten har även tillsammans med specialister 
inlett ett arbete med att stärka motståndskraften mot cyberattacker samt 
kontinuitetsplanering för IT. 
 
Valåret 2022 
År 2022 är ett valår. Valnämnden har genomfört tre sammanträden under året där 
samtliga nödvändiga politiska beslut är fattade. Fram till och med de allmänna valen den 
11 september är arbetet med valen kansliets huvudsakliga prioritet. 
 
Landsbygdsberedning 
Kommunfullmäktige har utsett en landsbygdsberedning där kansliet ansvarar för 
beredningens ärendehantering och administration. Landsbygdsberedningen har haft två 
sammanträden och ytterligare två är planerade under hösten. 
 
Visselblåsning 
I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 
2021:890). Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt 
förstärka skyddet för visselblåsare. Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett 
arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin 
arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller 
direkt olämpliga. Sedan juli 2022 köper kommunen en visselblåsningstjänst från en 
oberoende part. 
 
Utvecklingsarbete  
I början av 2022 har kommunledningsförvaltningen i samarbete med kommunens 
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folkhälsostrateg anställt sex unga kommunutvecklare. Under tio månader kommer 
kommunutvecklarna utreda och ge förslag på utveckling inom frågor som intresserar 
dem. De kommer inledningsvis att arbeta med uppdrag som handlar om att locka 
förstagångsväljare att rösta samt skriva en rapport som blir ett underlag för 
kommunens utredning av möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun. 

Kansliet har fortsatt arbetet med utbildningar gentemot förtroendevalda. I januari 
anordnades en fördjupad workshop för nämndernas presidium, förvaltningschef och 
nämndsekreterare. Syftet med workshopen var att diskutera ärendeberedning, roller, 
sammanträdesteknik, digitala möten, jäv etc. 

Den första fasen i det kommunövergripande projektet Kontaktcenter har avslutats. I 
den första fasen har förvaltningen kartlagt de vanligaste frågorna från kommunens 
medborgare, föreningar och företag. Tydliga instruktioner och svar har tagits fram i 
samverkan med övriga förvaltningar och frågor besvaras direkt vid första kontakten. 
Inom ramen för Kontaktcenter planeras en start av projekt Kontaktcenter fas 2, där 
fler tjänster identifieras inklusive förstudie för utbyte av kommuns växelplattform. 

Tidaholms kommun har uppdragit åt konsultbyrån Public Partner att utreda hur 
kommunen arbetar med ärendeberedning. Med utgångspunkt i utredningens resultat 
tar kansliet fram ett förslag till riktlinje för ärendeberedning. Förslaget presenteras för 
kommunstyrelsen under hösten 2022. 

Projektet Ö9 för införande av ett nytt ekonomisystem löper vidare. Planen är att 
implementera systemet i Tidaholms kommun under 2023. Projektet för införande av 
nytt system för e-handel löper på. Förstudien är avslutad och projektering pågår under 
hösten 2022. Förstudierna Samverkan IT och Framtidens nätdesign har påbörjats i 
samverkan med Skövde kommun. 

Kansliet har under början av 2022 slutfört projektet att se över och uppdatera 
avställningsplanen för kommunens e-arkiv. Tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen genomför kansliet också ett projekt för avställning av 
skolhälsojournaler och elevakter från journalsystemet PMO för digital 
långtidsarkivering i Ciceron E-arkiv. Projektet ska vara klart juni 2023. 
 
Tidaholms kommun får ny kommundirektör 
Den 6 april 2022 beslutade kommunstyrelsen att entlediga Eva Thelin från tjänsten som 
kommundirektör i Tidaholms kommun. Därefter har Maria Johansson, personalchef 
samt David Olsson, IT-chef, tjänstgjort som tillförordnad kommunchef. I oktober 
tillträder Magnus Sundén som kommundirektör, tillika förvaltningschef för 
kommunledningsförvaltningen. 

3.2 Framtid - Omvärldsanalys 
Välfärdens kompetensförsörjning  
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor 
för Sveriges kommuner och landsting. 

Under perioden 2019–2029 beräknas antalet personer i arbetsför ålder, 20–66 år, öka 
med endast med i snitt 31 000 personer per år. Det ska täcka hela arbetsmarknadens 
ökade behov av arbetskraft. 

Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 
132 000 under perioden 2019–2029. Av de 13 200 anställda som välfärden behöver 
öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i 
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kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister 
fyller 80 år de kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då 
ökningen av antalet barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. 

Utöver att antalet anställda behöver öka beräknas 33 600 personer årligen gå i pension 
inom välfärden fram till 2029. Den genomsnittliga avgångsåldern kommer troligtvis att 
vara högre än i dag eftersom normen att gå i pension vid 65 år börjar luckras upp. En 
av tre medarbetare över 55 år i kommuner och regioner tror att de själva kommer att 
gå i pension vid 67 års ålder eller senare. Utöver förändrade attityder till att arbeta 
längre påverkar också kommande och föreslagna förändringar i lagstiftningen. Om 
avgångsåldern gradvis ökar till 67 år fram till 2029 minskar antalet årliga 
pensionsavgångar till cirka 24 000. 

För att klara av kompetensförsörjningen behöver Tidaholms kommun vara en attraktiv 
arbetsgivare där vi rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare med rätt 
kompetens. Detta innebär ett strategiskt arbete för personalenheten tillsammans med 
förvaltningarna inom flera områden såsom arbetsmiljö, heltid, digitalisering, förlängt 
arbetsliv, ledarskapet och kompetensutveckling. 
 
Demokrati 
För att kommunens invånare även fortsatt ska ha en hög tillit till kommunen krävs att 
kommunen arbetar med tydlig kommunikation av politiska beslut. Kommunen behöver 
också säkerställa en effektiv ärendeberedning där beslutsunderlag är enkla, korrekta 
och har en hög kvalitet. 

Idag förmedlas handlingar till förtroendevalda via digitala verktyg, vilket ställer krav på 
digital kompetens hos de förtroendevalda. Detta medför att kommunen behöver 
arbeta kontinuerligt med frågor som rör digital kompetens och digitalt utanförskap 
gentemot förtroendevalda. 
 
Digitalisering  
Kommunens verksamheter nyttjar digitala verktyg såsom appar i allt högre grad. Med 
detta följer att verksamheterna själva behöver ta ett allt större ansvar och känna 
kontroll i de digitaliserade arbetssätten och tillhörande digitala verktygen. Kommunen 
behöver etablera en tydlighet vad gäller förväntningar och avgränsningar mellan IT-
enheten och verksamheten, så man känner sig trygg hela vägen ut till utförare, brukare. 

Tidaholms kommunen har av att utveckla en djupare samverkan med närliggande 
kommuner i frågor som rör digitalisering. En tydligare samverkan med andra 
kommuner inom IT och digitalisering skapar förutsättningar för samverkan inom alla 
verksamheter. 

Den digitala mognaden hos befolkningen medför ökade förväntningar på att kommuner 
och regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Som arbetsgivare förväntas 
Tidaholms kommun kunna erbjuda moderna tekniska hjälpmedel som effektiviserar 
arbetet och möjliggör attraktiv arbetsmiljö. En utmaning är att den digitala utvecklingen 
inte alltid harmonierar med rådande lagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen. 
Det är också resurs- och kompetenskrävande för kommunen att genomföra de 
juridiska bedömningar som krävs för att kunna använda digitaliseringen som ett verktyg 
i verksamhetsutvecklingen. 
 
Behov av stärkt cybersäkerhet 
Den 16 december 2021 genomfördes en cyberattack mot Kalix kommun. Attacken 
slog ut kommunens servrar vilket fick allvarliga konsekvenser. Händelsen visar på 
vikten av att arbeta med cybersäkerhet i kommunens verksamheter. Tidaholms 
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kommunen behöver utvecklas från ett reaktivt förhållningssätt till ett mer proaktivt 
arbetssätt för att upprätthålla en hög cybersäkerhet. Detta kommer vara mer 
resurskrävande. Det är möjligt att Tidaholms kommun bör samverka med andra 
kommuner i dessa frågor. Samtidigt behöver kommunen fortsätta ett brett arbete med 
informationssäkerhet. 
 
IT-utrustning 
På grund av oroligheter i omvärlden kommer leveranser av IT-arbetsplatser (PC, 
plattor osv), skrivare och kommunikationsutrustning fortsatt vara en utmaning. Detta 
innebär att kommunen behöver planera inköp av IT-utrustning minst 1-2 år framåt. På 
längre sikt kommer det att ske ett skifte där produktion flyttas från Asien till Europa. 
Det medför troligtvis ökade kostnader. 

173



Kommunstyrelse, Delårsrapport augusti 2022 10(15) 

4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 
utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 
Helårsprognosen för kommunstyrelsen inklusive finansförvaltning är ett överskott mot 
budget på 7,0 miljoner kronor och består i sin helhet av budgeterade medel för 
prognososäkerhet för hela kommunen. Avvikelsen motsvarar 14,4 procent av 
nämndens budgetram för år 2022. 

Helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en budget i balans under 
förutsättning att åtgärdsplanen genomförs. Åtgärderna täcker ett underskott på 0,55 
miljoner kronor. 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad maj-månad). 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Helårs-
prognos 

x 41,6 41,6 39,4 41,6 x x 41,6     

Budgetram  48,6 48,6 48,6 48,6   48,6     

Avvikelse 
(mnkr) 

 7,0 7,0 9,2 7,0   7,0     

Avvikelse (%) 0 14,4 14,4 18,9 14,4 0 0 14,4 0 0 0 0 
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4.2.1 Helårsprognos nämnd 

Kommunstyrelse Prognos 
2022 

Budget 2022 
Avvikelse 
Prognos 
- Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 4 529 4 529 0 6 488 

Verksamhetens kostnader -66 030 -66 030 0 -65 811 

- varav personalkostnader -29 235 -30 085 850 -31 049 

Verksamhetens nettokostnader -61 501 -61 501 0 -59 323 

Budgetram 61 501 61 501 0 63 315 

Nämndens avvikelse 0 0 0 3 992 

 
Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett inkluderar 
räddningstjänsten, överförmyndarverksamheten samt den verksamhet som bedrivs 
inom kommunledningsförvaltningens olika enheter IT och kommunikation, ekonomi- 
och verksamhetsstyrning, personal, kansli och näringsliv. Del två är de delar som avser 
hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen (finansförvaltningen). 
Denna del innefattar pensioner, bidrag, budgetprioriteringar och prognososäkerhet för 
hela kommunen. 
 
Finansförvaltning 

Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 7,0 miljoner kronor. 
Överskottet består av budgeterade medel för prognososäkerhet för hela kommunen. 

Helårsprognosen för finansförvaltningen bygger på följande antaganden: 

 Att medel för prognososäkerhet för 2022 uppgår till 7,0 miljoner kronor 
(oförändrat mot föregående år). 

 Att pensionskostnaden för 2022 följer senaste pensionsprognosen från 
pensionsbolaget KPA. 

 Att budgeterade medel för politiska budgetprioriteringar som uppgår till 2,45 
miljoner kronor (2,55 miljoner kronor år 2021) kommer att förbrukas. 

Kommunstyrelse 

Kostnaden för avgångsvederlag inklusive rekryteringskostnader uppgår till 3,0 miljoner 
kronor och belastar helårsprognosen i sin helhet. IT-avdelningen prognostiserar ökade 
licenskostnader för Microsoft licenser för 0,35 miljoner kronor. Kostnaden för att 
påbörja införa en bemanningsenhet under hösten 2022 (0,3 miljoner kronor) och 
finansieringen av litografiska symposiet (0,25 miljoner kronor) ingår i prognosen. 

Dessa ökade kostnader blir delvis finansierade med de 2,0 miljoner kronor som finns 
budgeterade för att täcka oförutsedda behov inom kommunstyrelsen samt med ett 
överskott på 1,35 miljoner kronor som kommunledningskontorets enheter redovisar 

175



Kommunstyrelse, Delårsrapport augusti 2022 12(15) 

på grund av minskade personalkostnader (0,45 miljoner kronor avser 
personalbefrämjande åtgärder). 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen är en budget i balans under förutsättning att en 
åtgärdsplan på 0,55 miljoner kronor genomförs. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Föränd
ring 

Månad 
genomförd 

Inklude
rad i 

prognos 
(ja/nej) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

Bemanningsenhet   ja 300   Flytta uppstart av 
bemanningsenheten till 
2023-01-01. Inga 
kostnader belastar 
2022. Rekrytering 
pågår under 2022. 

Insatser 
omställning Nobia 

  ja 250   Finansiera ej 
omställningskostnader 
för Nobia under 
resten av 2022. 

Totalt 550    

4.2.2 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 
2022-01-01 – 
2022-08-31 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

Förändring 
- Utfall 

Verksamhetens intäkter 4 291 3 072 -1 219 

Verksamhetens kostnader -37 107 -35 383 1 724 

- varav personalkostnader -21 476 -20 251 (*) 1 225 

Verksamhetens nettokostnader -32 816 -32 311 505 

Budgetram 40 120 42 251 2 131 

Nämndens resultat 7 304 9 940 2 636 

(*) utfall personalkostnader kommunstyrelsen 

Analys mot föregående år 

Kommunstyrelsens intäkter avviker positivt mot förra året med 1,22 miljoner kronor. 
Det är främst stadsbidraget till valnämnden inför allmänna valet 2022 och intäkter från 
fördelningar av interna IT-kostnader som bidrar till förändringen. 

Resultatet för kommunstyrelsen har minskat med 2,26 miljoner kronor mot 
föregående år på grund av ökade personalkostnader avseende avgångsvederlag. 

Budgeterade medel för prognososäkerhet för 2022 som ingår i utfallet uppgår till 7,0 
miljoner kronor och är oförändrade mot föregående år. 
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Nämndsresultat tkr 
Utfall 2022-01-
01 – 2021-08-31 

Budget 2022-
01-01 – 2022-08-

31 

Avvikelse mot 
Budget 

Verksamhetens intäkter 4 291 3 319 972 

Verksamhetens kostnader -44 107 -43 439 -668 

- Därav personal kostnader -21 476 -19 176 -2 300 

Verksamhetens nettokostnader -39 816 -40 120 304 

Budgetram 40 120 40 120 0 

Nämndsresultat 304 0 304 

 
Analys mot budget 

Verksamhetens personalkostnader uppgår till 21,47 miljoner kronor och avviker 
negativt mot budget med 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ej budgeterade 
personalkostnader avseende avgångsvederlag (2,8 miljoner kronor) och är delvis 
kompenserad av överskottet från vakanser och ej tillsatta tjänsteledigheter under 
perioden januari-augusti 2022. 

Nämndens delårsresultat för 2022 är ett överskott på 7,3 miljoner kronor. I resultatet 
ingår medel för prognososäkerhet (7,0 miljoner kronor) som är budgeterade som 
verksamhetens kostnader under finansförvaltningen samt ej förbrukade medel för det 
allmänna valet 2022. 
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4.3 Investeringar 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 
för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 
investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kommunstyrelsen 

  
Projekt 

Nr 

Ack 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Tilläggsa
nslag & 

ombudge
tering 

Summa 
budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
Utfall / 
Budget 

Inventarier 
Kommunstyrelsen 

90109 984 3 000  3 000 3 000 2 016 

Investeringsreserv 93060 0 10 000  10 000 0 10 000 

Summa  984 13 000  13 000 3 000 12 016 

Kommunstyrelsen har för perioden januari – augusti förbrukat 0,98 miljoner kronor av 
den totala investeringsbudgeten för 2022 om 3,0 miljoner kronor. 

Planerade investeringar avser anskaffning av ny IT-utrustning inom server/lagring och 
nätverk samt ett nytt analysverktyg till personalavdelningen. 

För helåret så prognostiserar nämnden att hela investeringsbudgeten förbrukas. 
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5 Personal 
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-08-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda 38 40 38 

- Kvinnor 22 23 23 

- Män 16 17 15 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 57,9 57,5 60,5 

Könsfördelning (andel 
män, %) 42,1 42,5 39,5 

    

Antal årsarbetare 37 39 37 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

97,4 97,5 97,4 

Sjukfrånvaro (%) 6,7 4,3 1,2 

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 38 medarbetare per den 2022-08-31. 
Antalet årsarbetare är 37 årsarbetare. 

Den effektiva personalstyrkan i arbete uppgår till 34 årsarbetare. Detta beror på en 
vakant heltidstjänst som planeras att tillsättas under året samt tjänsteledigheter som 
motsvarar 2 heltidstjänster. 

57 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Andelen kvinnor har inte visat 
några väsentliga förändringar sedan år 2019. I hela Tidaholms kommun utgör kvinnor 
82 procent av medarbetarna (Koladas nyckeltal N00222). 

Sjukfrånvaron uppgår till 6,7 procent under perioden 1 januari - 31 augusti 2022, vilket 
motsvarar ungefär 2,5 heltidstjänster. 
 
6,7 procent innebär en ökning med 2,4 procentenheter sedan bokslutet 2021. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-28 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 94 Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen 
avseende januari – augusti år 2022 
KS 2022/251 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad delårsrapport 

avseende januari-augusti år 2022 samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten för kommunstyrelsen år 2022 är upprättad.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad delårsrapport 

avseende januari-augusti år 2022 samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari-augusti 

år 2022”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-09-13. 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 Kommunstyrelsen ", 2022-09-19. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/251

2022-09-12 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Federico Dell’Anna, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Beslut om delårsrapport för 
kommunstyrelsen avseende januari-augusti år 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport avseende januari-augusti 
år 2022 samt att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Delårsrapporten för kommunstyrelsen år 2022 är upprättad. Kommunledningsförvaltningen 
hänvisar till rapporten för innehåll. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 Kommunstyrelsen ", 2022-09-19. 
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1 Inledning 
Kommunstyrelsens delårsrapport följer upp styrelsens ekonomi och 
personalförhållanden för perioden 1 januari – 31 augusti 2022. 
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2 Sammanfattning 
År 2022 präglades inledningsvis av pandemin covid-19 och en hög andel sjukfrånvaro 
vid kommunledningsförvaltning, liksom i hela kommunens verksamheter. Den 9 
februari släpptes en stor del av restriktionerna. Därefter har kommunstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen återgått till ordinarie sammanträdesformer och arbete 
på plats i stadshuset. 

Utöver det löpande arbetet har kommunledningsförvaltningen bland annat arbetat med 
att förbereda de allmänna valen den 11 september och införa en visselblåsningstjänst 
för kommunen. Sex unga kommunutvecklare har påbörjat sitt uppdrag. Projekt för 
införande av ett nytt ekonomisystem och nytt system för e-handel löper på. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 är 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 
prognosticerar en budget i balans under förutsättning att en åtgärdsplan på 0,55 
miljoner kronor genomförs.  

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 38 medarbetare motsvarande 37 årsarbetare 
per den 2022-08-31. Den effektiva personalstyrkan i arbete uppgår till 34 årsarbetare. 
Detta beror på en vakant heltidstjänst som planeras att tillsättas under året samt 
tjänsteledigheter som motsvarar två heltidstjänster. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda 
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 
annan lagstiftning. Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen 
är även pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Reglementet för kommunstyrelsen reviderades senast av fullmäktige den 20 december 
2021. 

Organisation 

 
Kommunledningsförvaltningen består av fem enheter: 

 Kansli 
 Ekonomi & verksamhetsstyrning 
 Personal 
 IT & kommunikation 
 Näringsliv 

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

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

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 
Pandemin medförde under våren en hög sjukfrånvaro, vilket påverkade både 
bemanning och arbetsbelastning i kommunens verksamheter. 

Med anledning av pandemin genomfördes kommunfullmäktige sammanträde i januari 
2022 helt digitalt. Den 9 februari släpptes en stor del av restriktionerna och därefter 
har samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige återgått till helt 
fysiska sammanträden. 

Sedan pandemin avtagit har förvaltningens verksamhet i huvudsak återgått till dess 
ordinarie former. Näringslivsenheten har återupptagit sitt utåtriktade arbete med 
företagsbesök, sammankomster, råd och samverkansgrupper tillsammans med 
representanter för näringslivet. Flera nya råd och nätverk har tillkommit under året. 

IT-enheten har i augusti 2022 fortsatt problem med leveranser av IT-produkter från 
leverantörer, detta gäller främst datorer och tillbehör samt vissa mobiltelefonmodeller, 
vilket leder till förlängda leveranstider till slutanvändare samt att äldre datorer samlats 
in för ominstallation och återbruk. 
 
Kriget i Ukraina 
Personalenheten har avsatt personalresurser med anledning av kriget i Ukraina. Syftet 
är att förbereda kommunen för ett eventuellt flyktingmottagande. Fram till den 31 
augusti har kommunen tagit emot ett mindre antal flyktingar från Ukraina. 

Enheten IT & kommunikation arbetar fortsatt med att stärka kommunens IT-säkerhet 
och motståndskraft mot cyberattacker. Enheten har även tillsammans med specialister 
inlett ett arbete med att stärka motståndskraften mot cyberattacker samt 
kontinuitetsplanering för IT. 
 
Valåret 2022 
År 2022 är ett valår. Valnämnden har genomfört tre sammanträden under året där 
samtliga nödvändiga politiska beslut är fattade. Fram till och med de allmänna valen den 
11 september är arbetet med valen kansliets huvudsakliga prioritet. 
 
Landsbygdsberedning 
Kommunfullmäktige har utsett en landsbygdsberedning där kansliet ansvarar för 
beredningens ärendehantering och administration. Landsbygdsberedningen har haft två 
sammanträden och ytterligare två är planerade under hösten. 
 
Visselblåsning 
I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 
2021:890). Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt 
förstärka skyddet för visselblåsare. Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett 
arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin 
arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller 
direkt olämpliga. Sedan juli 2022 köper kommunen en visselblåsningstjänst från en 
oberoende part. 
 
Utvecklingsarbete  
I början av 2022 har kommunledningsförvaltningen i samarbete med kommunens 
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folkhälsostrateg anställt sex unga kommunutvecklare. Under tio månader kommer 
kommunutvecklarna utreda och ge förslag på utveckling inom frågor som intresserar 
dem. De kommer inledningsvis att arbeta med uppdrag som handlar om att locka 
förstagångsväljare att rösta samt skriva en rapport som blir ett underlag för 
kommunens utredning av möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun. 

Kansliet har fortsatt arbetet med utbildningar gentemot förtroendevalda. I januari 
anordnades en fördjupad workshop för nämndernas presidium, förvaltningschef och 
nämndsekreterare. Syftet med workshopen var att diskutera ärendeberedning, roller, 
sammanträdesteknik, digitala möten, jäv etc. 

Den första fasen i det kommunövergripande projektet Kontaktcenter har avslutats. I 
den första fasen har förvaltningen kartlagt de vanligaste frågorna från kommunens 
medborgare, föreningar och företag. Tydliga instruktioner och svar har tagits fram i 
samverkan med övriga förvaltningar och frågor besvaras direkt vid första kontakten. 
Inom ramen för Kontaktcenter planeras en start av projekt Kontaktcenter fas 2, där 
fler tjänster identifieras inklusive förstudie för utbyte av kommuns växelplattform. 

Tidaholms kommun har uppdragit åt konsultbyrån Public Partner att utreda hur 
kommunen arbetar med ärendeberedning. Med utgångspunkt i utredningens resultat 
tar kansliet fram ett förslag till riktlinje för ärendeberedning. Förslaget presenteras för 
kommunstyrelsen under hösten 2022. 

Projektet Ö9 för införande av ett nytt ekonomisystem löper vidare. Planen är att 
implementera systemet i Tidaholms kommun under 2023. Projektet för införande av 
nytt system för e-handel löper på. Förstudien är avslutad och projektering pågår under 
hösten 2022. Förstudierna Samverkan IT och Framtidens nätdesign har påbörjats i 
samverkan med Skövde kommun. 

Kansliet har under början av 2022 slutfört projektet att se över och uppdatera 
avställningsplanen för kommunens e-arkiv. Tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen genomför kansliet också ett projekt för avställning av 
skolhälsojournaler och elevakter från journalsystemet PMO för digital 
långtidsarkivering i Ciceron E-arkiv. Projektet ska vara klart juni 2023. 
 
Tidaholms kommun får ny kommundirektör 
Den 6 april 2022 beslutade kommunstyrelsen att entlediga Eva Thelin från tjänsten som 
kommundirektör i Tidaholms kommun. Därefter har Maria Johansson, personalchef 
samt David Olsson, IT-chef, tjänstgjort som tillförordnad kommunchef. I oktober 
tillträder Magnus Sundén som kommundirektör, tillika förvaltningschef för 
kommunledningsförvaltningen. 

3.2 Framtid - Omvärldsanalys 
Välfärdens kompetensförsörjning  
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor 
för Sveriges kommuner och landsting. 

Under perioden 2019–2029 beräknas antalet personer i arbetsför ålder, 20–66 år, öka 
med endast med i snitt 31 000 personer per år. Det ska täcka hela arbetsmarknadens 
ökade behov av arbetskraft. 

Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 
132 000 under perioden 2019–2029. Av de 13 200 anställda som välfärden behöver 
öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i 
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kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister 
fyller 80 år de kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då 
ökningen av antalet barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. 

Utöver att antalet anställda behöver öka beräknas 33 600 personer årligen gå i pension 
inom välfärden fram till 2029. Den genomsnittliga avgångsåldern kommer troligtvis att 
vara högre än i dag eftersom normen att gå i pension vid 65 år börjar luckras upp. En 
av tre medarbetare över 55 år i kommuner och regioner tror att de själva kommer att 
gå i pension vid 67 års ålder eller senare. Utöver förändrade attityder till att arbeta 
längre påverkar också kommande och föreslagna förändringar i lagstiftningen. Om 
avgångsåldern gradvis ökar till 67 år fram till 2029 minskar antalet årliga 
pensionsavgångar till cirka 24 000. 

För att klara av kompetensförsörjningen behöver Tidaholms kommun vara en attraktiv 
arbetsgivare där vi rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare med rätt 
kompetens. Detta innebär ett strategiskt arbete för personalenheten tillsammans med 
förvaltningarna inom flera områden såsom arbetsmiljö, heltid, digitalisering, förlängt 
arbetsliv, ledarskapet och kompetensutveckling. 
 
Demokrati 
För att kommunens invånare även fortsatt ska ha en hög tillit till kommunen krävs att 
kommunen arbetar med tydlig kommunikation av politiska beslut. Kommunen behöver 
också säkerställa en effektiv ärendeberedning där beslutsunderlag är enkla, korrekta 
och har en hög kvalitet. 

Idag förmedlas handlingar till förtroendevalda via digitala verktyg, vilket ställer krav på 
digital kompetens hos de förtroendevalda. Detta medför att kommunen behöver 
arbeta kontinuerligt med frågor som rör digital kompetens och digitalt utanförskap 
gentemot förtroendevalda. 
 
Digitalisering  
Kommunens verksamheter nyttjar digitala verktyg såsom appar i allt högre grad. Med 
detta följer att verksamheterna själva behöver ta ett allt större ansvar och känna 
kontroll i de digitaliserade arbetssätten och tillhörande digitala verktygen. Kommunen 
behöver etablera en tydlighet vad gäller förväntningar och avgränsningar mellan IT-
enheten och verksamheten, så man känner sig trygg hela vägen ut till utförare, brukare. 

Tidaholms kommunen har av att utveckla en djupare samverkan med närliggande 
kommuner i frågor som rör digitalisering. En tydligare samverkan med andra 
kommuner inom IT och digitalisering skapar förutsättningar för samverkan inom alla 
verksamheter. 

Den digitala mognaden hos befolkningen medför ökade förväntningar på att kommuner 
och regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Som arbetsgivare förväntas 
Tidaholms kommun kunna erbjuda moderna tekniska hjälpmedel som effektiviserar 
arbetet och möjliggör attraktiv arbetsmiljö. En utmaning är att den digitala utvecklingen 
inte alltid harmonierar med rådande lagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen. 
Det är också resurs- och kompetenskrävande för kommunen att genomföra de 
juridiska bedömningar som krävs för att kunna använda digitaliseringen som ett verktyg 
i verksamhetsutvecklingen. 
 
Behov av stärkt cybersäkerhet 
Den 16 december 2021 genomfördes en cyberattack mot Kalix kommun. Attacken 
slog ut kommunens servrar vilket fick allvarliga konsekvenser. Händelsen visar på 
vikten av att arbeta med cybersäkerhet i kommunens verksamheter. Tidaholms 
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kommunen behöver utvecklas från ett reaktivt förhållningssätt till ett mer proaktivt 
arbetssätt för att upprätthålla en hög cybersäkerhet. Detta kommer vara mer 
resurskrävande. Det är möjligt att Tidaholms kommun bör samverka med andra 
kommuner i dessa frågor. Samtidigt behöver kommunen fortsätta ett brett arbete med 
informationssäkerhet. 
 
IT-utrustning 
På grund av oroligheter i omvärlden kommer leveranser av IT-arbetsplatser (PC, 
plattor osv), skrivare och kommunikationsutrustning fortsatt vara en utmaning. Detta 
innebär att kommunen behöver planera inköp av IT-utrustning minst 1-2 år framåt. På 
längre sikt kommer det att ske ett skifte där produktion flyttas från Asien till Europa. 
Det medför troligtvis ökade kostnader. 
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4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 
utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 
Helårsprognosen för kommunstyrelsen inklusive finansförvaltning är ett överskott mot 
budget på 7,0 miljoner kronor och består i sin helhet av budgeterade medel för 
prognososäkerhet för hela kommunen. Avvikelsen motsvarar 14,4 procent av 
nämndens budgetram för år 2022. 

Helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en budget i balans under 
förutsättning att åtgärdsplanen genomförs. Åtgärderna täcker ett underskott på 0,55 
miljoner kronor. 

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad maj-månad). 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Helårs-
prognos 

x 41,6 41,6 39,4 41,6 x x 41,6     

Budgetram  48,6 48,6 48,6 48,6   48,6     

Avvikelse 
(mnkr) 

 7,0 7,0 9,2 7,0   7,0     

Avvikelse (%) 0 14,4 14,4 18,9 14,4 0 0 14,4 0 0 0 0 
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4.2.1 Helårsprognos nämnd 

Kommunstyrelse Prognos 
2022 

Budget 2022 
Avvikelse 
Prognos 
- Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 4 529 4 529 0 6 488 

Verksamhetens kostnader -66 030 -66 030 0 -65 811 

- varav personalkostnader -29 235 -30 085 850 -31 049 

Verksamhetens nettokostnader -61 501 -61 501 0 -59 323 

Budgetram 61 501 61 501 0 63 315 

Nämndens avvikelse 0 0 0 3 992 

 
Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett inkluderar 
räddningstjänsten, överförmyndarverksamheten samt den verksamhet som bedrivs 
inom kommunledningsförvaltningens olika enheter IT och kommunikation, ekonomi- 
och verksamhetsstyrning, personal, kansli och näringsliv. Del två är de delar som avser 
hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen (finansförvaltningen). 
Denna del innefattar pensioner, bidrag, budgetprioriteringar och prognososäkerhet för 
hela kommunen. 
 
Finansförvaltning 

Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 7,0 miljoner kronor. 
Överskottet består av budgeterade medel för prognososäkerhet för hela kommunen. 

Helårsprognosen för finansförvaltningen bygger på följande antaganden: 

 Att medel för prognososäkerhet för 2022 uppgår till 7,0 miljoner kronor 
(oförändrat mot föregående år). 

 Att pensionskostnaden för 2022 följer senaste pensionsprognosen från 
pensionsbolaget KPA. 

 Att budgeterade medel för politiska budgetprioriteringar som uppgår till 2,45 
miljoner kronor (2,55 miljoner kronor år 2021) kommer att förbrukas. 

Kommunstyrelse 

Kostnaden för avgångsvederlag inklusive rekryteringskostnader uppgår till 3,0 miljoner 
kronor och belastar helårsprognosen i sin helhet. IT-avdelningen prognostiserar ökade 
licenskostnader för Microsoft licenser för 0,35 miljoner kronor. Kostnaden för att 
påbörja införa en bemanningsenhet under hösten 2022 (0,3 miljoner kronor) och 
finansieringen av litografiska symposiet (0,25 miljoner kronor) ingår i prognosen. 

Dessa ökade kostnader blir delvis finansierade med de 2,0 miljoner kronor som finns 
budgeterade för att täcka oförutsedda behov inom kommunstyrelsen samt med ett 
överskott på 1,35 miljoner kronor som kommunledningskontorets enheter redovisar 
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på grund av minskade personalkostnader (0,45 miljoner kronor avser 
personalbefrämjande åtgärder). 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen är en budget i balans under förutsättning att en 
åtgärdsplan på 0,55 miljoner kronor genomförs. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Föränd
ring 

Månad 
genomförd 

Inklude
rad i 

prognos 
(ja/nej) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

Bemanningsenhet   ja 300   Flytta uppstart av 
bemanningsenheten till 
2023-01-01. Inga 
kostnader belastar 
2022. Rekrytering 
pågår under 2022. 

Insatser 
omställning Nobia 

  ja 250   Finansiera ej 
omställningskostnader 
för Nobia under 
resten av 2022. 

Totalt 550    

4.2.2 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

tkr 
2022-01-01 – 
2022-08-31 

2021-01-01 – 
2021-08-31 

Förändring 
- Utfall 

Verksamhetens intäkter 4 291 3 072 -1 219 

Verksamhetens kostnader -37 107 -35 383 1 724 

- varav personalkostnader -21 476 -20 251 (*) 1 225 

Verksamhetens nettokostnader -32 816 -32 311 505 

Budgetram 40 120 42 251 2 131 

Nämndens resultat 7 304 9 940 2 636 

(*) utfall personalkostnader kommunstyrelsen 

Analys mot föregående år 

Kommunstyrelsens intäkter avviker positivt mot förra året med 1,22 miljoner kronor. 
Det är främst stadsbidraget till valnämnden inför allmänna valet 2022 och intäkter från 
fördelningar av interna IT-kostnader som bidrar till förändringen. 

Resultatet för kommunstyrelsen har minskat med 2,26 miljoner kronor mot 
föregående år på grund av ökade personalkostnader avseende avgångsvederlag. 

Budgeterade medel för prognososäkerhet för 2022 som ingår i utfallet uppgår till 7,0 
miljoner kronor och är oförändrade mot föregående år. 
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Nämndsresultat tkr 
Utfall 2022-01-
01 – 2021-08-31 

Budget 2022-
01-01 – 2022-08-

31 

Avvikelse mot 
Budget 

Verksamhetens intäkter 4 291 3 319 972 

Verksamhetens kostnader -44 107 -43 439 -668 

- Därav personal kostnader -21 476 -19 176 -2 300 

Verksamhetens nettokostnader -39 816 -40 120 304 

Budgetram 40 120 40 120 0 

Nämndsresultat 304 0 304 

 
Analys mot budget 

Verksamhetens personalkostnader uppgår till 21,47 miljoner kronor och avviker 
negativt mot budget med 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ej budgeterade 
personalkostnader avseende avgångsvederlag (2,8 miljoner kronor) och är delvis 
kompenserad av överskottet från vakanser och ej tillsatta tjänsteledigheter under 
perioden januari-augusti 2022. 

Nämndens delårsresultat för 2022 är ett överskott på 7,3 miljoner kronor. I resultatet 
ingår medel för prognososäkerhet (7,0 miljoner kronor) som är budgeterade som 
verksamhetens kostnader under finansförvaltningen samt ej förbrukade medel för det 
allmänna valet 2022. 
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4.3 Investeringar 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 
för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 
investeringsprojektens utfall år 2021. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kommunstyrelsen 

  
Projekt 

Nr 

Ack 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Tilläggsa
nslag & 

ombudge
tering 

Summa 
budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
Utfall / 
Budget 

Inventarier 
Kommunstyrelsen 

90109 984 3 000  3 000 3 000 2 016 

Investeringsreserv 93060 0 10 000  10 000 0 10 000 

Summa  984 13 000  13 000 3 000 12 016 

Kommunstyrelsen har för perioden januari – augusti förbrukat 0,98 miljoner kronor av 
den totala investeringsbudgeten för 2022 om 3,0 miljoner kronor. 

Planerade investeringar avser anskaffning av ny IT-utrustning inom server/lagring och 
nätverk samt ett nytt analysverktyg till personalavdelningen. 

För helåret så prognostiserar nämnden att hela investeringsbudgeten förbrukas. 
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5 Personal 
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-08-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda 38 40 38 

- Kvinnor 22 23 23 

- Män 16 17 15 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 57,9 57,5 60,5 

Könsfördelning (andel 
män, %) 42,1 42,5 39,5 

    

Antal årsarbetare 37 39 37 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

97,4 97,5 97,4 

Sjukfrånvaro (%) 6,7 4,3 1,2 

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 38 medarbetare per den 2022-08-31. 
Antalet årsarbetare är 37 årsarbetare. 

Den effektiva personalstyrkan i arbete uppgår till 34 årsarbetare. Detta beror på en 
vakant heltidstjänst som planeras att tillsättas under året samt tjänsteledigheter som 
motsvarar 2 heltidstjänster. 

57 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Andelen kvinnor har inte visat 
några väsentliga förändringar sedan år 2019. I hela Tidaholms kommun utgör kvinnor 
82 procent av medarbetarna (Koladas nyckeltal N00222). 

Sjukfrånvaron uppgår till 6,7 procent under perioden 1 januari - 31 augusti 2022, vilket 
motsvarar ungefär 2,5 heltidstjänster. 
 
6,7 procent innebär en ökning med 2,4 procentenheter sedan bokslutet 2021. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/284 

2022-10-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om 
kommunstyrelsens budgetförutsättningar inför år 
2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ekonomichefen kommer informera kommunstyrelsen om kommunstyrelsens 
budgetförutsättningar inför år 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 85 Beslut om hantering av 
samhällsbyggnadsnämndens anpassningsåtgärder 
KS 2022/159 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:   

o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna 
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom 
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

o avsluta ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde 
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett 
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för 
att komma i balans. Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens 
verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-21, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan. 
Åtgärdsplanen täckte dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan 
visade samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9 
miljoner kronor.   

Kommunstyrelsen beslutade därefter 2022-05-11, § 83/2022, att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder inom 
nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-19, § 66/2022, att godkänna upprättad 
månadsrapport (avseende april) samt att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta 3 miljoner kronor 
för år 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom internhyres- och 
måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-15, § 110/2022, att återemittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av 
nämnden samt en uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell 
karaktär som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter 2022-06-23, § 85/2022 att godkänna upprättad 
helårsprognos men att inte genomföra de åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen har 
föreslagit. Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 1,9 miljoner.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”Nämnden ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom 
tilldelad budget.”  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de verktyg som kommunstyrelsen har för 
uppsiktsplikt är uttömda då kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen har begärt kompletteringar 
utan att nämnden presenterar åtgärder för att nå en budget i balans. Det underskott som 
samhällsbyggnadsnämnden har kommer påverka kommunens totala resultat för år 2022. 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar att arbeta för att uppnå budget i balans enligt 
ekonomistyrprinciperna kvarstår. Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis följa upp detta i 
enlighet med ekonomistyrprinciperna.  

Kommunstyrelsen kan inte besluta om att omfördela medel mellan nämnder, det är i så fall en 
fråga för kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att 
kommunstyrelsen inte ska föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel eftersom övriga 
verksamhetsnämnder är i balans och inte har överskott att ta av. Ekonomistyrprinciperna fastslår 
att medel endast bör omfördelas i mycket specifika fall, vilket inte bedöms föreligga.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:   

o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna 
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom 
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

o avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder samhällsbyggnadsnämnden”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-08-09.  
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-23. 
 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, maj 

2022. 
 Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,  
2022-06-15. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-april år 2022”, 2022-05-19. 

 Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.  
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 Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/159 

2022-08-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse – Anpassningsåtgärder 
samhällsbyggnadsnämnden  
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att:   
o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna 

för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom 
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

o avsluta ärendet. 

Ärendet 
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde 
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett 
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för 
att komma i balans. Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens 
verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år, dock senast 
2022-05-02. 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-04-21 beslutat, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan. 
Åtgärdsplanen täcker dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan 
visar samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9 
miljoner kronor.   

Kommunstyrelsen beslutade därefter 2022-05-11, § 83/2022, att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens 
verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år, dock senast 
2022-05-20. 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-05-19 beslutat, § 66/2022, att godkänna upprättad 
månadsrapport (avseende april) samt att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta 3 miljoner kronor 
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom internhyres- och 
måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-15, § 110/2022, att återemittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av 
nämnden samt uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell karaktär 
som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2022-06-23 beslutat, §85/2022 att godkänna upprättad 
helårsprognos och inte genomföra de åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit.  
Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på 1,9 miljoner.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”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.”  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de verktyg som kommunstyrelsen har för 
uppsiktsplikt är uttömda då kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen har begärt kompletteringar 
utan att nämnden presenterar åtgärder för att nå en budget i balans. Det underskott som 
samhällsbyggnadsnämnden har kommer påverka kommunens totala resultat för 2022. 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar att arbeta för att uppnå budget i balans enligt 
ekonomistyrprinciperna kvarstår. Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis följa upp detta i 
enlighet med ekonomistyrprinciperna.  

Kommunstyrelsen kan inte besluta om att omfördela medel mellan nämnder, det är i så fall en 
fråga för kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att 
kommunstyrelsen inte ska föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel eftersom övriga 
verksamhetsnämnder är i balans och inte har överskott att ta av. Ekonomistyrprinciperna fastslår 
att medel endast bör omfördelas i mycket specifika fall, vilket inte bedöms föreligga.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-23. 
 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, maj 

2022. 
 Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,  
2022-06-15. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-april år 2022”, 2022-05-19. 

 Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.  
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 Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 85 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 
2022 
SBN 2022/126 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att 

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj år 
2022, med tillhörande förslag på anpassningsåtgärder för att nå prognosticerad budget i balans. 

Nämnden beslutade 2022-04-21 att genomföra anpassningsåtgärder enligt förvaltningens förslag 
uppgående till 2,1 mnkr, vilka sedan dess verkställs av förvaltningen. Nämnden beslutar att inte 
genomföra förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder för 1,9 mnkr i helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022, utan att det kvarstående prognosticerade 
underskottet i stället ska hanteras genom långsiktiga strukturella förändringar. 

Dessa förändringar består i huvudsak av föreslagna justeringar i riktlinje för Internhyra, gällande 
framför allt hantering av elkostnader, samt framtagande av riktlinjer inom Måltidsenheten där 
hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande år. Nämnden avser även att genomlysa 
möjliga organisatoriska förändringar inom förvaltningen för att nå en budget i balans. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  

o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen, 
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den. 

- Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
〉 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden 

avseende maj månad år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-06-01. 
〉 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022, 2022-06-23. 
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〉 Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 
att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,  
2022-06-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 

innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 

förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 

nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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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 Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari - maj 2022 är 

en negativ avvikelse på 1,9 mnkr.  Avvikelsen motsvarar 5,5 procent av nämndens 

budgetram för år 2022. Ser vi till den totala kostnadsmassan blir avvikelsen mot budget 

ca 1,2 procent. 

VA-Avfall 

VA-Avfall Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för verksamheterna Vatten-

Avlopp (VA) samt Avfall/(Renhållningen) inom Tidaholms kommun. 

I dagsläget motsvarar de båda verksamheternas kostnader och intäkter en budget i 

balans, detta redovisas dock inte i övriga ekonomitabeller i rapporten. 

Jämfört med föregående prognos (april 2022) har underskottet mot budget ökat med 

1,9 mnkr. Förändringen beror på att prognosen för april förutsatte en budget i balans 

med åtgärder för 1,9 mnkr vilka ej beslutades att genomföras av nämnden. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
 38,6 36,5 34,6 36,5        

Budgetr

am 
 34,6 34,6 34,6 34,6        

Avvikels
e 
(mnkr) 

 -4,0 -1,9 0,0 -1,9        
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Avvikels
e (%) 

0 -11,6 -5,5 0 -5,5 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 
Prognos -

 Budget 
Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 126 248 126 248 0 129 318 

Verksamhetens kostnader -162 788 -160 888 -1 900 -165 996 

- varav personalkostnader -70 946 -70 946 0 -47 125 

Verksamhetens nettokostnader -36 540 -34 640 -1 900 -36 678 

Budgetram 34 640 34 640 0 32 438 

Nämndens avvikelse -1 900 0 -1 900 -4 240 

I denna rapport redovisas Internhyresenheten och Måltidsenheten separat för att 

tydliggöra respektive verksamhets kostnader och intäkter. 

Helårsprognos Internhyresenheten: 

Internhyresenheten Prognos 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

Prognos - Budget 

Verksamhetens intäkter 81 448 81 448 0 

Verksamhetens kostnader -82 448 -81 448 -1 000 

- varav personalkostnader -13 258 -13 258 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 000 0 -1 000 

Budgetram 0 0 0 

Avvikelse -1 000 0 -1 000 

Helårsprognos Måltidsenheten: 

Måltidsenheten Prognos 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

Prognos - Budget 

Verksamhetens intäkter 40 459 40 459 0 

Verksamhetens kostnader -41 459 -40 459 -1 000 

- varav personalkostnader -23 794 -23 794 0 

Verksamhetens nettokostnader -1 000 0 -1 000 

Budgetram 0 0 0 

Nämndens avvikelse -1 000 0 -1 000 

  

Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter 

och byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera 

olika aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 1,2 miljoner 

kronor. För 2022 gör vi en bedömning av en negativ avvikelse på ca 1 miljon kronor 

innan alla uppdrag har genomförts. 

För Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter ser vi farhågor med en ökande 

kostnadsutveckling med tanke på rådande omvärldsfaktorer för bl a energi och 

livsmedel. Stigande energipriser för både bränsle och el kommer att påverka nämnden 

resultat för 2022. Läget är svårbedömt men vi räknar med en ökning av våra 
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elkostnader för våra fastigheter med ca 1 miljon kronor samt för vår trafikbelysning 

med ca 0,5 mnkr, som totalt sett kommer att ge en negativ avvikelse på 1,5 mnkr. 

Även våra trafikresor påverkas av bränslepriset och här bedömer vi att dessa 

kostnader kommer att öka, den negativa avvikelsen blir då ca 0,5 mnkr. 

Inom Måltidsenheten kommer budgeten bli svår att hålla med tanke på 

kostnadsutvecklingen för våra livsmedel, vilket kommer att leda till en negativ avvikelse 

på ca 1 mnkr. 

Förvaltningen kan även fortsatt påverkas av ett antal engångseffekter inom t ex 

skogsvård. 

Totalt sett bedöms Samhällsbyggnadsnämnden 2022 ha kostnader över budget på 4 

mnkr. 

Tabell: smst av kostnadspåverkande avvikelser. 

Enhet Prog apr Not 

2200 Samhällsbyggnadsnämnden 0  

2201 Samhällsbyggnadskontoret 0  

2202 Hållbar utveckling (HU) -500 Bränsle 

2203 Stabsfunktion serviceavdelningen 0  

2204 Fastighetsområde 1 (FO1) -500 El 

2205 Fastighetsområde 2 (FO2) -500 El 

2208 Park och gata (P&G) -500 El 

2209 Måltidsenhet -1 000 Livsmedel 

2211 Fastighetsöversyn -1 000 Fastighetsstrategi 

Totalt -4 000  

Fastigheterna inom Interhyresenheten finns organiserade inom respektive 

Fastighetsområde 1 och 2. 

Åtgärdsplan 

Åtgärdsplan i mars, beslutade åtgärder: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i samband med mars-rapporten att genomföra ett 

antal åtgärder för 2,1 mnkr för att minska nämndens underskott. 

Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

Utveckling    

Vakans GIS/ mark- & exp-ing 

året ut 

500 Effekt inom näringsliv, 

exploatering 

OK. Kortsiktigt hanterbart. 

Effekt inom SBN:s verksamhet 

där planerad utveckling av 

bostads och 

verksamhetstomter påverkas. 
Arbete som får fortsätta att 

utföras av främst 

förvaltningschef och 

nämndssekreterare. GIS arbete 

som krävs för exempelvis 

lantmäteri påverkas 

kvalitetsmässigt. 

    

Fastighet    
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Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

Fördröjning av start av 

ventilation, 

100 Risk att verksamheterna 

påverkas under den första 

timmen av dagen. 

OK för skola & stadshus, ej 

boende. Effekt hos alla övriga 

nämnder. Kommuniceras med 

verksamhetsnämnder. 

FO1 sänka värme apr - dec, fjv 

5% 

50 5 % = 1 gr, normvärde 20 C, 

lagkrav 

OK. Sänkning 1 grad generellt 

men aldrig under 20 grader 

(lagkrav). 

FO2 sänka värme apr - dec, fjv 

5% 

75 5 % = 1 gr, normvärde 20 C, 

lagkrav 

OK. Sänkning 1 grad generellt 

men aldrig under 20 grader 

(lagkrav). 

Släcka inre belysning inom 

internhyresfastigheter 

50 Helt släckt 23-05 OK. Påverkan av övriga 

nämnder samt trygghet. Påtaglig 

risk för ökad skadegörelse och 

inbrott. 

Släcka yttre belysning på 

internhyresfastigheter 

50 Helt släckt 23-05 OK. Påverkan av övriga 

nämnder samt trygghet. Påtaglig 

risk för ökad skadegörelse och 

inbrott. 

Tryckluft 250 Avtal med hyresgäst, Bruket. OK. I linje med övergripande 

avtal. Hyresgästdialog. 

    

Måltidsenheten    

Ändrade menyer måltid 475 Mindre kött & fisk. OK. Ej riskera näringsnivåer. 

Effekt inom alla nämnder. 

Kommunikation viktigt. 

    

Gata-Park    

Snöberedskap. Starta senare, 

avsluta tidigare. 

100 helårseffekt 200 tkr OK, invånare påverkas. 

Klagomål hanteras 

kommunikativt. 

Ta bort beredskap park/gata, 

sopning 

50 Ingen inställelse vid 

motorträffar 

OK, invånare påverkas. 

Klagomål hanteras 

kommunikativt 

    

SBN    

Inköpsstopp april-dec 100 Inköp som kan avvaktas med 

stoppas. 

OK, ger kortsiktig effekt. 

Påverkan på alla övriga 

nämnder, framförallt 

tidsförskjutning. 

    

Nämnd    

Nämnd, 4 halvdagar under 

2022 

100 50 tkr per nämnd i snitt, 25 tkr 

per au i snitt 

OK. SBN. 

    

Övrigt    

Föreslå Kommunstyrelsen en 

försäljning av Grafiska 

verkstaden, Tvättstugan, 

Ingenjörsvillan. 

200 Försäljningsintäkt centralt, 

driftspåverkan SBN 

OK. Bereds i SBN. Synkas med 

beslut inom SON förstudie. 

    

Summa 2 100   
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Åtgärdsplan i april: 

I april-rapporten föreslog förvaltningen åtgärder för ytterligare 1,9 mnkr för att nå en 

budget i balans. Nämndens förslag för att nå en budget i balans var istället att yrka på 

ersättning för de omvärldspåverkande kostnader på 3 mnkr som nämnden inte har 

rådighet över från kommunreserven. 

Åtgärdsplan i maj, förslagna åtgärder för beslut: 

Då nämnden inte fått gehör för sin äskning av 3 mnkr från kommunreserven, se 

justerat protokoll från KS 2022-06-15, § 110/2022, föreslår förvaltningen återigen att 

följande åtgärder för 1,9 mnkr ska genomföras för att nå en budget i balans. 

Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

Utveckling    

Avvakta exploatering Ekedalen 

bostad, nyproduktion 

100 minskad kapitalkostnad Påverkan på strategiska mål. 

Minskad skatteintäkt. Kan ge 

möjlighet för privat initiativ att 

sälja tomter istället. 

Avvakta nyproduktion av GC-

vägar & parkmiljöer 

100 minskad kapitalkostnad Påverkan på strategiskt mål. 

Stor efterfrågan hos 

medborgare. 

Sluta handlägga försäljningar av 

fastigheter åt 

Kommunstyrelsen, Längre 

handläggningstid yttranden, 

rapporter till nämnd för SAM, 

intern kontroll. 

300 Avvakta vakansåterfyllnad till ny 

budget 2023. 

Minskad intäkt för 

fastighetsförsäljningar för 

kommunen på i 

storleksordningen 2 mnkr. 

    

Fastighet    

Släcka belysning offentlig plats 

natt 

210 Helt släckt 23-05, samtliga 

gatljuspunkter 

Risken avseende kraftigt 

försämrad trygghet påtaglig. 

Går emot strategiska mål och 

medborgarlöfte. 

    

Hållbar utveckling    

Ta bort bussturslinje till Hjo 250 Helårseffekt 500 tkr, halvår 

250 tkr 

Påverkar gymnasiets 

verksamhet med attraktivitet 

för Hjo-elever. Kommer 

troligen öka kostnad i 

Västtrafiks kommande 

omläggning. 

Ta bort seniorkort 60 Helårseffekt 120tkr, halvår 

60 tkr 

Medborgare besvikna. 

Minska konsultkostnader inom 

planarbete, 

220  Detaljplaner som kräver 

konsultinsats försenas minst 6 

månader. Exempelvis 

markundersökning förskola 

Madängsholm 

Minska konsultkostnader inom 

miljöarbete 

110  Ingen möjlighet att ta in 

konsultativ hjälp vid behov i 

miljöärenden. 

    

SBN    

Intern återvinning av 

förpackningsmaterial 

200 Minskad frekvens i hämtning i 

våra internhyresfastigheter. 

Troligen överfyllda soprum etc 

ute i våra fastigheter. Kan ge en 

effekt i beteende. Påtagliga 
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Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

klagomål 

    

Övrigt    

Ta bort 2 poolbilar 150  OK, effekt 150 tkr i hela 

systemet. Sänkt ambitionsnivå 

resande. 

Föreslå en delegation att ha 

möjlighet att sälja inventarier, 

gatsten etc på auktion 

200 Försäljningsintäkt 

förbrukningsmaterial SBN. 

Försäljning genomförs i höst. 

OK. Beslut i fall till fall. 

    

Summa 1 900   

Nämnden beslutar att inte genomföra förvaltningens förslag på åtgärder enl ovan. 

Nämnden anser att underskottet på 1,9 mnkr ska hanteras genom långsiktiga 

strukturella förändringar bestående av föreslagna justeringar i riktlinjerna för 
Internhyra gällande framför allt hantering av elkostnaderna samt framtagande av 

riktlinjer inom Måltidsenheten där hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande 

år. Nämnden avser även att genomlysa möjliga organisatoriska förändringar inom 

förvaltningen för att nå en budget i balans. 

Utöver detta pekar nämnden på olika initiativ som ger strukturella förändringar för 

kommunen som helhet som förstudie SÄBO samt översyn av fastighetsförvaltning. 

Av den negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden beslutat om åtgärder på 2,1 mnkr 

i mars vilka finns inarbetade i Samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos för maj 2022. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Fastighet  jan 2023 ja 0 1 200 1 200 Fastighetsstrategi 

SBN Anpassning enl 

lista 

maj 2022 ja 2 100 1 800 1 800 Åtgärder beslutade i 

mars. 

SBN Anpassning enl 

lista 

juni 2022 nej 1 900 1 000 1 000 Åtgärder ej beslutade i 

maj 

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 4 000 4 000 4 000  

Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för 

2,1 mnkr i mars. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på 1,9 mnkr som 

nämnden avser att åtgärda genom långsiktiga strukturella förändringar. 
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2.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och 

budget 2022–2024. 

I april beslutade kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 

investeringsprojektens utfall år 2021. 

2.3.1 Investeringar per projekt 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning av investeringsprojekt 

  Budget 2022 Ack Utfall Prognos 2022 
Avvikelse 

helår 2022 

Samhällsbyggnadsnämnd 118 588 21 033 118 588 0 

Skattefinansierad 

verksamhet 
118 588 21 033 118 588 0 

Vatten- och avloppsverk 13 535 730 13 535 0 

Renhållningsenhet 9 639 212 9 639 0 

Affärdrivande verksamhet 23 174 942 23 174 0 

Totalt 141 762 21 975 141 762 0 

Framtida bostadsområden 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Framtida 

bostadsområden 
93099 9 680 9 680 3 908 5 772 Ja Ja 

        

        

        

Planerat fastighetsunderhåll 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Planerat 

Fastighetsunderhål

l 

93044 10 098 10 098 2 615 7 483 Ja Ja 

        

        

        

        

Planerat underhåll - gata/park 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår Följer 

tidsplan

Följer 

budget? 
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? 

Planerat underhåll 

- gata/park 
93101 4 981 4 981 1 802 3 179 Ja Ja 

        

        

        

        

Förskola Ekedalen 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Förskola Ekedalen 93092 500 500 21 479 Ja Ja 

Utredning pågår, finns olika förslag som diskuteras. Budgetmedel för 

utredning/projektering. 

Förskola Madängsholm 

Projektnamn 
Projek

t Nr 

Total 

budget 

Ack 

Budget 
Ack Utfall Återstår 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Förskola 

Madängsholm 
93096 4 965 4 965 18 4 947 Ja Ja 

        

        

        

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp 

  
Projek

t Nr 

Total 

budge

t 

Ack 

Budget 

Ack 

Utfall 

Återstå

r 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 

Reservvattentäkt 95019 6 704 6 704 0 6 704 Ja Ja 

Reinvesteringar 95029 6 831 6 831 730 6 101 Ja Ja 

        

        

        

        

        

        

        

Summa  13 535 13 535 730 12 805   

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet 

  
Projek

t Nr 

Total 

budge

t 

Ack 

Budget 

Ack 

Utfall 

Återstå

r 

Följer 

tidsplan

? 

Följer 

budget? 
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Sluttäckn deponianl 96002 0 0 7 -7 Ja Ja 

Farligt avfall 96014 683 683 0 683 Ja Ja 

Grönt kort 96019 488 488 0 683 Ja Ja 

Planerat underhåll renhållning 96021 8 468 8 468 205 3 263 Ja Ja 

        

        

        

        

        

Summa  9 639 9 639 212 4 622   

Slutredovisning av investeringsprojekt 

Projektnamn Projekt Nr Slutdatum / Projektavslut 

   

Kommentar:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

  

Proj
ekt 

Nr 

Ack 
Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 
& 

ombud

g 

Summa 
budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall/ 

Budget 

Inventarier 

Samhällsbyggnadsnämnde

n 

9000

3 
 300  2 000 -74 1 926 1 926 0 

Broar renovering 
9004

9 
0 0 176 176 176 0 

GC-väg o trafikreglering enl. 

program 

9007

7 
0 4 000 1 341 5 341 5 341 0 

Planerat 

fastighetsunderhåll 

9304

4 
2 615 6 500 3 598 10 098 10 098 0 

Tidan, omläggning kajkant 
9305

3 
0 0 410 410 410 0 

Förskola Rosenberg 
9306

5 
1 451 0 2 203 2 203 2 203 0 

Byte värmekälla, Midgård 
9306

9 
331 0 471 471 471 0 

Barnens Hus renovering 
9307

7 
642 0 -242 -242 -242 0 

Cirkulationsplats Ringvägen 
9308

2 
4 642 0 2 278 2 278 2 278 0 

Hyresgästanpassningar 
9309

0 
1 080 1 500 -677 823 823 0 

Förskola Ekedalen 
9309

2 
21 0 500 500 500 0 

Förskola Madängsholm 
9309

6 
18 2 500 2 465 4 965 4 965 0 
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Proj

ekt 

Nr 

Ack 

Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggs

anslag 

& 

ombud

g 

Summa 

budget 

2022 

Progno

s 2022 

Avvikel

se 

Utfall/ 

Budget 

Investeringar/underhåll Bruket 
9309

8 
1 510 1 500 762 2 262 2 262 0 

Framtida bostadsområden 
9309

9 
3 908 5 000 4 680 9 680 9 680 0 

Strategiskt markinköp 
9310

0 
0 2 000 0 2 000 2 000 0 

Planerat underhåll gata/park 
9310

1 
1 802 4 000 981 4 981 4 981 0 

Måltidsenhet - renovering kök 
9310

3 
1 995 4 000 -600 3 400 3 400 0 

Förskola Fröjered 
9310

4 
0 2 500 0 2 500 2 500 0 

Lokallösning 

dagligverksamhet 

9310

5 
89 5 000 -35 4 965 4 965 0 

Lokallösning hemtjänst 
9310

6 
89 10 000 0 10 000 10 000 0 

Framtidens äldreomsorg 
9310

7 
71 5 000 0 5 000 5 000 0 

Renovering badhus 
9310

9 
7 20 000 0 20 000 20 000 0 

Renovering ishall 
9311

0 
443 10 000 2 852 12 852 12 852 0 

Idrottshallen -

 iordningställande 

9311

1 
18 3 000 0 3 000 3 000 0 

Konstgräsplanen 
9311

2 
0 5 000 0 5 000 5 000 0 

Exploatering industriområden 
9311

3 
2 3 000 0 3 000 3 000 0 

Gröna investeringar 9311

4 
0 1 000 0 1 000 1 000 0 

        

        

        

        

        

        

        

        

Summa  21 034 97 500 21 089 118 589 118 589 0 

 

218



Sammanträdesprotokoll 
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Sida 1 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 110 Beslut om uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med 
ytterligare anpassningsåtgärder och andra 
kompletteringar 
KS 2022/159 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 

tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av nämnden samt uppmaning 
till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell karaktär som säkerställer 
nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid. Redovisning ska ske till 
kommunstyrelsen senast 2022-06-24. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2022, § 83/2022, att:  

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20, inkomma 
med: 
- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för 

att nå en budget i balans för innevarande år.  
- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på nämndens mål och 

kommunens strategiska mål.  
- risk- och konsekvensbeskrivning.  

o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med 
samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner för år 
2022. 

Efter inkommen redovisning av ytterligare anpassningsåtgärder är det upp till kommunstyrelsen att 
bedöma om ärendet kan avslutas eller om kommunstyrelsen behöver vidta ytterligare åtgärder 
inom ramen för sin uppsiktsplikt. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med 
månadsrapport avseende januari-april 2022. I rapporten föreslås anpassningsåtgärder av 
samhällsbyggnadsförvaltningen som tar samhällsbyggnadsnämnden till en budget i balans för år 
2022. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 66/2022, att godkänna upprättad månadsrapport och 
att överlämna den till kommunstyrelsen samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 3 
miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden för den del av nämndens underskott som rör 
kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer. 

Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma vilka, eller om några, åtgärder är beslutade av 
nämnden på grund av beslutsformuleringen.  Den andra beslutsformuleringen från 
samhällsbyggnadsnämnden om att begära medel bedöms vara det underskott som kvarstår att 
hantera för nämnden.  Därmed konstaterar kommunledningsförvaltningen att 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

samhällsbyggnadsnämnden inte har beslutat om åtgärder som tar nämnden till en budget i balans 
för år 2022.   

Anpassningsåtgärderna har kortfattade risk- och konsekvensbeskrivningar och 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer själv att vissa åtgärder har direkt påverkan på nämndens och 
kommunens måluppfyllnad. Kommunledningsförvaltningen kan utifrån nämndens egen bedömning 
av påverkan konstatera att de föreslagna åtgärderna påverkar kommunens strategiska mål.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens beslut om att be 
kommunstyrelsen tillskjuta medel inte är förenligt med kommunens beslutade 
ekonomistyrprinciper.  Endast kommunfullmäktige kan besluta om att omdisponera medel mellan 
nämnder vilket ska ske i mycket specifika fall.  Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta 
ska ske först när nämndens egna förslag till anpassningsåtgärder är uttömda. Kommunfullmäktige 
har inte beslutat om att omdisponerat medel mellan nämnder tidigare.   

En dialog mellan kommunstyrelsens presidie och samhällsbyggnadsnämndens presidie har ägt rum. 
Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat och vid det mötet kommer även tjänstepersoner närvara.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet inte kan avslutas än då det inte framgår vilka 
anpassningsåtgärder som är beslutade och då samhällsbyggnadsnämnden inte har en budget i 
balans. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade 
av nämnden samt uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell 
karaktär som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 2022-06-24. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med 

ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, ekonomichef Louise Holmvik, 
2022-05-25. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende 
januari – april år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-05-11.  

 Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11.  

 Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 

Reservation 
Ambjörn Lennartsson reserverar sig mot beslutet. 
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 Beslut om uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med 
ytterligare anpassningsåtgärder och andra 
kompletteringar 
KS 2022/159 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20, 
inkomma med: 

- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 
2022 för att nå en budget i balans för innevarande år  

- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på 
nämndens mål och kommunens strategiska mål  

- risk- och konsekvensbeskrivning  
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med 

samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner 
för år 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde 
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett 
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för 
att komma i balans. 

Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående 
inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en 
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen täcker 
dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan visar 
samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9 
miljoner kronor.  Kommunledningsförvaltningen konstaterar därmed att åtgärderna inte är 
tillräckliga för att nå en budget i balans för året. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning. 

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”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 
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oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom 
tilldelad budget.”  

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen, i och med sin uppsiktsplikt, bör 
säkerställa att åtgärderna som samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram är förenliga med beslutade 
ekonomistyrprinciper. Förvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte har 
presenterat risk- och konsekvensbeskrivning eller beskrivning av eventuell påverkan på nämndens 
mål och kommunens strategiska mål avseende år 2022 för förslagen i den framtagna åtgärdsplanen. 
Detta gör att det är svårt för kommunstyrelsen att göra en sådan bedömning. Förvaltningen 
föreslår därför att kommunstyrelsen, förutom att begära in ytterligare anpassningsåtgärder för att 
täcka upp för de 1,9 miljoner kronor som den första åtgärdsplanen inte täckte, även ska begära in 
ytterligare kompletteringar från nämnden.  

Förvaltningen föreslår också, som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att kommunstyrelsens 
presidie omgående inleder en fördjupad dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidie kring 
underskott och åtgärdsplaner för år 2022. Förvaltningen rekommenderar att dialogen kring 
hantering av underskott har ett långsiktigt perspektiv samt att den inkluderar analys av eventuella 
åtgärders påverkan dels på nämndens mål men också på kommunens strategiska mål.   

Efter inkommen redovisning av ytterligare anpassningsåtgärder är det upp till kommunstyrelsen att 
bedöma om ärendet kan avslutas eller om kommunstyrelsen behöver vidta ytterligare åtgärder 
inom ramen för sin uppsiktsplikt. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20, 
inkomma med: 

- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 
2022 för att nå en budget i balans för innevarande år  

- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på 
nämndens mål och kommunens strategiska mål  

- risk- och konsekvensbeskrivning  
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med 

samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner 
för år 2022.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder samhällsbyggnadsnämnden”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-04-27. 
 Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.  
 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022”, 

mars 2022. 
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 66 Beslut om månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april 
år 2022 
SBN 2022/126 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen, 
o föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 3 miljoner kronor till 

samhällsbyggnadsnämnden för den delen av nämndens underskott som rör 
kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda 
omvärldsfaktorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
april år 2022, med tillhörande förslag på anpassningsåtgärder för att nå prognosticerad budget i 
balans. 

I dialog mellan samhällsbyggnadsnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium, i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut § 83/2022, har framkommit möjligheten för 
samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att begära tillskjutande av medel för den delen av 
underskottet som rör kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten som har uppstått till 
följd av oförutsedda omvärldsfaktorer vad gäller el-, bränsle- och livsmedelspriser. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  

o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen, 
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den. 

- Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen, 
o föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 3 miljoner kronor till 

samhällsbyggnadsnämnden för den delen av nämndens underskott som rör 
kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten som uppstått till följd av 
oförutsedda omvärldsfaktorer. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende 
januari – april år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-05-11. 

 Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – februari år 2022,  
2022-05-19. 

 Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 58 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad 
år 2022 
SBN 2022/126 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen, 
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år 
2022. 

I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 har förvaltningen även upprättat ett 
tillhörande förslag på anpassningsåtgärder, med kommentarer och synpunkter från nämndens 
arbetsutskott. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 

o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen, 
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden 

avseende mars månad år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-04-13. 
 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022, 2022-04-21. 

Protokollsanteckning 
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Samhällsbyggnadsnämnden har bl.a. 
ansvar för drift av kommunens fastigheter och måltider. Pga. omvärldsfaktorer har priserna för el, 
bränsle och livsmedel ökat mer än budgeterat och ger följande prognoserade avvikelser 2022: 
fastigheter -1,0 mkr, trafikbelysning -0,5 mkr, trafikresor 0,5 mkr, måltider -1,0 mkr. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan inom ramen för interna överenskommelser för verksamheternas 
fastigheter och måltider inte öka debiteringen motsvarande vilket innebär negative avvikelser för 
Samhällsbyggnadsnämnden som utförande nämnd. Jag välkomnar en helhetssyn inom kommunen 
vid hantering av avvikelser där utförande nämnd belastas av kostnadsökningar pga. 
omvärldsfaktorer som ligger utanför kommunens rådighet. Ska avvikelser som detta hanteras inom 
uppdraget för den verksamheten nämnden har uppdraget att utföra (måltider och fastigheter) eller 
ska utförande nämnd (även) dra ner på andra.” 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 96 Beslut om ansökan om upphörande av 
stiftelsen Sociala samfonden 
KS 2019/326 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o tillgångarna i stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm ska förbrukas för det 
ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  

o ansöka om upphörande av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm hos 
Länsstyrelsen Västra Götaland då kraven enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara 
uppfyllda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har (§ 99/2019) beslutat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att 
undersöka möjligheten till permutation av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm. 

Permutation innebär ett beslut av en myndighet att en bestämmelse eller föreskrift i bland annat 
ett stiftelseförordnande får ändras, upphävas eller åsidosättas i ett särskilt fall.   

I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut avseende en annan stiftelse (§ 147/2019) 
föreslog kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen i stället för att ansöka om 
permutation hos Kammarkollegiet skulle avvakta och som tidigast år 2021 besluta att förbruka 
stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms tillgångar samt ansöka om upphörande av stiftelsen hos 
länsstyrelsen. 

Ändamålet för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm är att avkastningen ska användas åt 
behövande inom kommunen. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden som år 2008 beslutade 
att medel ska delas ut vid ett tillfälle vart femte år med början år 2011. Fonden har ett eget kapital 
om ca 315 000 kr.  

Kommunstyrelsen, i egenskap av förvaltare, har godkänt årsredovisningen för stiftelsen Sociala 
samfonden i Tidaholm avseende år 2021.  

Av stadgarna till stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm framgår att minst en tiondel av den årliga 
avkastningen ska läggas till kapitalet. Stiftelsen har inte haft någon avkastning sedan 2016-01-01 på 
grund av ränteläget. Den senaste utdelningen från stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm 
genomfördes år 2016.  

Av 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) framgår att styrelsen eller förvaltaren får besluta om att 
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så 
nära som möjligt motsvarar detta om,  

1. stiftelsen bildades för 20 år sen,  
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren, 
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3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre 
senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 
gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samt 

4. stiftelsen saknar skulder. 
 

Förvaltaren måste ansöka om och erhålla länsstyrelsens tillstånd innan beslutet kan verkställas. 
Prövningen hos länsstyrelsen är kostnadsfri.  

Eftersom ingen ränta har erhållits från banken under perioden 2017–2021 har utdelning inte skett. 
Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm har således inte kunnat främja sitt ändamål. Även övriga 
villkor för upphörande av stiftelse är uppfyllda då stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm bildades 
år 1990, värdet av stiftelsens tillgångar de senaste tre räkenskapsåren har understigit tio gånger 
det gällande prisbasbeloppet (prisbasbelopp för 2022 är fastställt till 48 300 av regeringen) och 
stiftelsen saknar skulder.  

Tillgångarna ska förbrukas för det ändamål som framgår av stiftelsens stadgar. När stiftelsens 
tillgångar har förbrukats är stiftelsen upplöst. 

Kommunstyrelsen kan besluta om att förbruka stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms tillgångar 
för det ändamål vartill de är bestämda och därefter ansöka om upphörande av stiftelsen hos 
länsstyrelsen. Tillgångarna ska förbrukas för det ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o tillgångarna i stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm ska förbrukas för det 
ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  

o ansöka om upphörande av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm hos 
Länsstyrelsen Västra Götaland då kraven enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara 
uppfyllda. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om upphörande av stiftelse”, kommunjurist Elinor 
Stenberg, 2022-08-26. 

 Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms årsredovisning 2021. 
 Kommunstyrelsens beslut § 147 ”Beslut om ansökan om permutation av stiftelsen 

samfonden vid Tidaholms grundskola”, 2019-09-04. 
 Barnrättsbedömning, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-08-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 99/2019 ”Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala 

samfonden i Tidaholm avseende år 2018”, 2019-05-08. 
 Stadgar för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms kommun.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2019/326 

2022-09-09 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse - Beslut om ansökan om 
upphörande av stiftelse 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o tillgångarna i stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm ska förbrukas för det 

ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  
o ansöka om upphörande av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm hos 

Länsstyrelsen Västra Götaland då kraven enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara 
uppfyllda. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har (§ 99/2019) beslutat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att 
undersöka möjligheten till permutation av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm. 

Permutation innebär ett beslut av en myndighet att en bestämmelse eller föreskrift i bland annat 
ett stiftelseförordnande får ändras, upphävas eller åsidosättas i ett särskilt fall.   

I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut avseende en annan stiftelse (§ 147/2019) 
föreslog kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen i stället för att ansöka om 
permutation hos Kammarkollegiet skulle avvakta och som tidigast år 2021 besluta att förbruka 
stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms tillgångar samt ansöka om upphörande av stiftelsen hos 
länsstyrelsen. 

Utredning 
Ändamålet för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm är att avkastningen ska användas åt 
behövande inom kommunen. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden som år 2008 beslutade 
att medel ska delas ut vid ett tillfälle vart femte år med början år 2011. Fonden har ett eget kapital 
om ca 315 000 kr.  

Kommunstyrelsen, i egenskap av förvaltare, har godkänt årsredovisningen för stiftelsen Sociala 
samfonden i Tidaholm avseende år 2021.  

Av stadgarna till stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm framgår att minst en tiondel av den årliga 
avkastningen ska läggas till kapitalet. Stiftelsen har inte haft någon avkastning sedan 2016-01-01 på 
grund av ränteläget. Den senaste utdelningen från stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm 
genomfördes år 2016.  
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Av 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) framgår att styrelsen eller förvaltaren får besluta om att 
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så 
nära som möjligt motsvarar detta om,  

1. stiftelsen bildades för 20 år sen,  
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren, 
3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre 

senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 
gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samt 

4. stiftelsen saknar skulder. 
 

Förvaltaren måste ansöka om och erhålla länsstyrelsens tillstånd innan beslutet kan verkställas. 
Prövningen hos länsstyrelsen är kostnadsfri.  

Eftersom ingen ränta har erhållits från banken under perioden 2017–2021 har utdelning inte skett. 
Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm har således inte kunnat främja sitt ändamål. Även övriga 
villkor för upphörande av stiftelse är uppfyllda då stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm bildades 
år 1990, värdet av stiftelsens tillgångar de senaste tre räkenskapsåren har understigit tio gånger 
det gällande prisbasbeloppet (prisbasbelopp för 2022 är fastställt till 48 300 av regeringen) och 
stiftelsen saknar skulder.  

Tillgångarna ska förbrukas för det ändamål som framgår av stiftelsens stadgar. När stiftelsens 
tillgångar har förbrukats är stiftelsen upplöst. 

Barnrättsbedömning 
En aktuell barnrättsbedömning har tidigare tagits fram (kommunjurist Jenny Beckman, 
2019-08-12). 

Utredningens slutsatser 
Kommunstyrelsen kan besluta om att förbruka stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms tillgångar 
för det ändamål vartill de är bestämda och därefter ansöka om upphörande av stiftelsen hos 
länsstyrelsen. Tillgångarna ska förbrukas för det ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förbruka stiftelsen 
Sociala samfonden i Tidaholms tillgångar samt ansöka om upphörande av stiftelsen hos 
Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Beslutsunderlag 
 Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms årsredovisning 2021. 
 Kommunstyrelsens beslut § 147 ”Beslut om ansökan om permutation av stiftelsen 

samfonden vid Tidaholms grundskola”, 2019-09-04. 
 Barnrättsbedömning, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-08-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 99/2019 ”Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala 

samfonden i Tidaholm avseende år 2018”, 2019-05-08. 
 Stadgar för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms kommun.  
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Kommunstyrelsen 
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2019/326 

§ 147 Beslut om ansökan om permutation av stiftelsen samfonden 
vid Tidaholms grundskola 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat, § 99/2019 och § 100/2019, att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att undersöka möjligheten till permutation av 
stiftelserna samfonden vid Tidaholms grundskola och sociala samfonden i 
Tidaholm.  
 
Permutation innebär ett beslut av en myndighet att en bestämmelse eller 
föreskrift i bland annat stiftelseförordnande får ändras, upphävas eller 
åsidosättas i ett särskilt fall.  
 
Av stadgarna till respektive stiftelse framgår det att minst en tiondel av den 
årliga avkastningen ska läggas till kapitalet. Ingen av stiftelserna har haft 
någon avkastning sedan 2016-01-01 på grund av ränteläget.  
 
Kommunstyrelsen kan ansöka om tillstånd hos kammarkollegiet att stiftelserna 
ska få förbruka såväl avkastningen som kapitalet för stiftelsens ändamål. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar ansöka 
om detta när det gäller stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola.  
 
När det gäller sociala samfonden finns möjligheten att avvakta för att år 2021 
besluta att förbruka stiftelsens tillgångar efter godkännande av länsstyrelsen. 
Med hänsyn till att det ligger nära i tiden och är ett kostnadsfritt förfarande 
föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen inte beslutar att 
ansöka om permutation när det gäller sociala samfonden utan hanterar den 
stiftelsen på det föreslagna viset istället.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 81/2019 ”Beslut om 

ansökan om permutation av stiftelsen samfonden vid Tidaholms 
grundskola och stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm”, 2019-08-21. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om permutation”, kommunjurist 
Jenny Beckman, 2019-07-31. 

✓ Barnrättsbaserat underlag, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-08-12. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 99/2019 ”Beslut om årsredovisning för 

stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2018”,  
2019-05-08. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 100/2019 ”Beslut om årsredovisning för 
stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola avseende år 2018”, 
2019-05-08. 

✓ Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholms kommun. 
✓ Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola. 
✓ Stadgar för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholms kommun och 

stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-09-04 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka om 

tillstånd hos Kammarkollegiet att, gällande stiftelsen samfonden vid 
Tidaholms grundskola, upphäva de föreskrifter som begränsar 
användandet av kapitalet.  

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse 
kommunjurist till ombud i den aktuella ansökan.   

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om tillstånd hos 
Kammarkollegiet att, gällande stiftelsen samfonden vid Tidaholms 
grundskola, upphäva de föreskrifter som begränsar användandet av 
kapitalet.  

• Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunjurist till ombud i den 
aktuella ansökan.   

 
Sändlista 
Kammarkollegiet 
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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 

BARNRÄTTSBASERAT BESLUTSUNDERLAG 
2019-08-12 
 
Ärendenummer 
2019/326 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag 
 
1. Vilka barn berörs av beslutet? (till exempel alla barn 0-18 år i kommunen, 
barn i en viss årskurs, barn i ett visst bostadsområde, barn som talar ett visst 
modersmål, barn med en funktionsnedsättning, barn med en hälsorisk etc.) 

Elever i kommunens grundskolor respektive behövande. 

2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på 
någon grund, till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. 

Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför 
beslutet? 

Ej relevant. Kommunen måste utgå från de stadgar som finns i fonderna.  
 
3. Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet. Barnets bästa kan baseras på evidensbaserad 
forskning, rådande praxis eller beprövad erfarenhet. Det är inte givet att ett 
beslut gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en homogen grupp 
utan individer. Ett beslut kan också ha olika konsekvenser för barn på kort och 
lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet. 
 
Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan 
tillgodose (alla eller vissa) barns bästa på grund av till exempel otillräckliga 
resurser, vad gör vi för att ändå säkerställa barns rättigheter? 
 
Det får anses vara barns bästa att utdelning kan ske från fonderna.  

4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 
etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential. 
Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp. 

Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor?  

Utdelning av medel från sociala samfonden kan vara positivt.  

5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn 
har rätt till inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De 
har rätt att ta del av information på ett lättillgängligt sätt. 
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Hur har barn varit delaktiga inför beslutet? Om barn inte har varit delaktiga, 
varför? Kan vi finna andra undersökningar om vad barn har tänkt i liknande 
frågor? 

Har bedömts ej vara relevant.  

Vilka åsikter har barn lagt fram? 

-  

Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst 
information? 

Nej. 

6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida). 

-  
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Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör 
arbetet lokalt. Här beskrivs artiklarna kortfattat.  
 

1. Ett barn är en person under 18 år. 
2. Barnet har rätt att inte diskrimineras. 
3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. 
4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter. 
5. Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran. 
6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad. 
7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. 
8. Barnet har rätt att behålla sin identitet. 
9. Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa. 
10. Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening. 
11. Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande. 
12. Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad. 
13. Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill. 
14. Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls. 
15. Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet. 
16. Barnet har rätt till sitt privatliv. 
17. Barnet har rätt till lättillgänglig information. 
18. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Staten ska hjälpa föräldrarna. 
19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. 
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar. 
21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat. 
22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar. 
23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika 

villkor. 
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa. 
25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra. 
26. Barnet har rätt till social trygghet. 
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard. 
28. Barnet har rätt till utbildning. 
29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter. 
30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin 

religion och sitt språk. 
31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur. 
32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. 
33. Barnet ska skyddas mot narkotika. 
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
35. Barnet ska skyddas mot barnhandel. 
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande. 
37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff. 
38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat. 
39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp. 
40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott. 
41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än 

barnkonventionen ska de gälla istället. 
42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna. 
43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-05-08 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/102 

§ 99 Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i 
Tidaholm avseende år 2018 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning för stiftelsen sociala 
samfonden i Tidaholm avseende år 2018.  
 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas åt behövande inom 
kommunen. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till 
kapitalet. 
 
Ingen utdelning har skett under år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38/2019 ” Beslut om 

årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 
2018”, 2019-04-24. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i 
Tidaholm 2018”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-02-19. 

✓ Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av 
förvaltare, godkänna årsredovisningen för stiftelsen sociala samfonden 
i Tidaholm avseende år 2018. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att undersöka möjligheten till 
permutation av stiftelsen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende 
år 2018. 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen 
att undersöka möjligheten till permutation av stiftelsen. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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§ 95 Beslut om firmatecknare för Tidaholms 
kommun 
KS 2021/341 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på 

firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2022-10-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed förslag till firmatecknare för Tidaholms 
kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med 2022-10-15. 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan nämnda utse var och 
en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Sundén 
Kommundirektör 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser bank- och plusgiromedel, utse var och en 
för sig av följande personer: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Anna Johansson 
Controller 

med kontrasignering med en annan av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 

Anna Johansson 
Controller 
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Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av betalningar via fil från individ- 
och familjeomsorgen, plusgiro 1831537-4, utse var och en för sig av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 

Anna Johansson 
Controller 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, 
ansökan om ersättning för mervärdesskatt och inkomstdeklaration, utse var och en för sig av 
följande personer: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, avser arbetsgivardeklaration (AGI) utse var och en för 
sig av följande personer: 

Marie Gulliden 
Lönekonsult 

Sofia Petersson  
Personalkonsult  

Maria Johansson  
Personalchef 

Danilo Mihajlovic 
Personalkonsult 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 
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Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och borgensåtagande utse var 
och en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Anna-Karin Skatt 
Kommunstyrelsens vice ordförande 

med kontrasignering med en annan av: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på 

firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2022-10-15. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare för Tidaholms kommun från och med 2022-10-15”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-09-20. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/341 

2022-09-19 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Federico Dell’Anna, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Firmatecknare för Tidaholms 
kommun från och med 2022-10-15 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget 
gäller från och med 2022-10-15. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till firmatecknare för Tidaholms kommun, 
organisationsnummer 212000-1736, från och med 2022-10-15. 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan nämnda utse var och 
en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Sundén 
Kommundirektör 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser bank- och plusgiromedel, utse var och en 
för sig av följande personer: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Anna Johansson 
Controller 

med kontrasignering med en annan av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 
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0502-60 60 00

Anna Johansson 
Controller 

 

 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av betalningar via fil från individ- 
och familjeomsorgen, plusgiro 1831537-4, utse var och en för sig av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 

Anna Johansson 
Controller 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, 
ansökan om ersättning för mervärdesskatt och inkomstdeklaration, utse var och en för sig av 
följande personer: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, avser arbetsgivardeklaration (AGI) utse var och en för 
sig av följande personer: 

Marie Gulliden 
Lönekonsult 

Sofia Petersson  
Personalkonsult  

Maria Johansson  
Personalchef 

Danilo Mihajlovic 
Personalkonsult 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

 

253



Sida 3 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och borgensåtagande utse var 
och en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Anna-Karin Skatt 
Kommunstyrelsens vice ordförande 

med kontrasignering med en annan av: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/56 

2022-10-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om förstudie om IT-
samverkan 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
TF. kommundirektör kommer informera kommunstyrelsen om pågående förstudie om IT-
samverkan. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 97 Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef 
KS 2022/215 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o upphäva beslutet att förordna förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg till säkerhetsskyddschef 2020-02-05 (KS § 30/2020). 

o förordna kanslichefen till säkerhetsskyddschef.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 (§ 30/2020) att förordna förvaltningschefen för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) till säkerhetsskyddschef. I samband med att nuvarande 
förvaltningschef avslutar sin tjänst på SMS har frågan väckts om nytt förordnande. 

När beslutet fattades fanns bestämmelserna om säkerhetsskyddschef i 2 kap. 2 § 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Den förordningen är numera upphävd. Bestämmelserna 
om säkerhetsskyddschef återfinns numera i säkerhetsskyddslagen (2018:585).  

Av bestämmelserna framgår följande. Vid verksamhet som omfattas av lagen ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ska leda och 
samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar kan inte delegeras. 
Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, 
om en sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens ledning (2 kap. 7 § 
säkerhetsskyddslagen).   

För en kommun innebär kravet att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd 
myndighetschefen att hen ska vara direkt underställd kommundirektören. Det innebär inte bara 
ett formellt krav på att säkerhetsskyddschefen ska ha en viss plats i organisationen, utan också att 
säkerhetsskyddschefen i praktiken ska ges en reell möjlighet att ge stöd åt och påverka ledningen i 
frågor som involverar säkerhetsskyddsfrågor.  

Med hänsyn till ovanstående bedöms det som lämpligt att kanslichefen förordnas till 
säkerhetsskyddschef. Kanslichefen är redan underordnad kommundirektören och är involverad i 
det säkerhetsarbete som är i uppstartat i kommunen. Kommunstyrelsen behöver därmed upphäva 
tidigare beslut och fatta nytt beslut om förordnande.    

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

o upphäva beslutet att förordna förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg till säkerhetsskyddschef 2020-02-05 (KS § 30/2020). 

o förordna kanslichefen till säkerhetsskyddschef.   

 

256



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-28 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef”, tf. kommundirektör 

David Olsson, 2022-07-26. 
 Kommunstyrelsens beslut § 30/2020 ”Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef”, 

2020-02-05. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/215 

2022-07-26 Kommunstyrelsen 
Handläggare: David Olsson, tf. kommundirektör 

Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef  
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet att förordna förvaltningschefen för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg till säkerhetsskyddschef 2020-02-05 (KS § 30/2020). 

- Kommunstyrelsen beslutar att förordna kanslichefen till säkerhetsskyddschef.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 (§ 30/2020) att förordna förvaltningschefen för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) till säkerhetsskyddschef. I samband med att nuvarande 
förvaltningschef avslutar sin tjänst på SMS har frågan väckts om nytt förordnande. 

När beslutet fattades fanns bestämmelserna om säkerhetsskyddschef i 2 kap. 2 § 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Den förordningen är numera upphävd. Bestämmelserna 
om säkerhetsskyddschef återfinns numera i säkerhetsskyddslagen (2018:585).  

Av bestämmelserna framgår följande. Vid verksamhet som omfattas av lagen ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ska leda och 
samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar kan inte delegeras. 
Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, 
om en sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens ledning (2 kap. 7 § 
säkerhetsskyddslagen).   

För en kommun innebär kravet att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd 
myndighetschefen att hen ska vara direkt underställd kommundirektören. Det innebär inte bara 
ett formellt krav på att säkerhetsskyddschefen ska ha en viss plats i organisationen, utan också att 
säkerhetsskyddschefen i praktiken ska ges en reell möjlighet att ge stöd åt och påverka ledningen i 
frågor som involverar säkerhetsskyddsfrågor.  

Med hänsyn till ovanstående bedöms det som lämpligt att kanslichefen förordnas till 
säkerhetsskyddschef. Kanslichefen är redan underordnad kommundirektören och är involverad i 
det säkerhetsarbete som är i uppstartat i kommunen. Kommunstyrelsen behöver därmed upphäva 
tidigare beslut och fatta nytt beslut om förordnande.    

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 30/2020 ”Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef”, 

2020-02-05. 

Sändlista 
Förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Samhällsbyggnadschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-02-05 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/1 

§ 30 Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska det i varje 
kommun finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten 
bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
och förordningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen förordnar 
förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg till 
säkerhetsskyddschef. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15/2020 ”Beslut om 

förordnande av säkerhetsskyddschef”, 2020-01-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-01-03. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förordna 
förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg till 
säkerhetsskyddschef. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att förordna förvaltningschefen för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg till säkerhetsskyddschef. 

 
Sändlista 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 
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§ 98 Beslut om att inleda krigsplacering av personal 
KS 2022/271 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att krigsplacera personal i Tidaholms 

kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Krigsplacering av personal är en del av det civila försvaret för beredskapsförberedelserna i lagen 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbete med civilt försvar och därmed processen för 
krigsplacering. Säkerhetssamordnarna samordnar kommunens arbete med civilt försvar och 
krisberedskap. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att krigsplacera personal i Tidaholms 

kommun. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Krigsplacering av personal i Tidaholms kommun”, säkerhetssamordnare 

Peder Samuelsson, 2022-09-16. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: 2022/271 

2022-09-14 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Peder Samuelsson, Säkerhetssamordnare 

Krigsplacering av personal i Tidaholms kommun
  
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att krigsplacera personal i Tidaholms kommun 

Ärendet 
Krigsplacering av personal är en del av det civila försvaret för beredskapsförberedelserna i lagen 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbete med civilt försvar och därmed processen för 
krigsplacering. Säkerhetssamordnarna samordnar kommunens arbete med civilt försvar och 
krisberedskap. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rutin: Krigsplacering. 

Sändlista 
Kommundirektör 
Säkerhetssamordnare 
HR-chef 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/310 

2022-10-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om dataskyddsombud 
kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
o utse XX till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, är 
kommunstyrelsen därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, innan lösningen är på plats, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera med rollen 
som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud. Direktupphandlingen är i slutskedet och avtal kommer vara klart till 
kommunstyrelsens sammanträde så att ett namn kan presenteras på nya dataskyddsombudet.  

För att korta ner tiden på den tillfälliga, och mindre lämpliga, lösningen med kommunjuristen som 
dataskyddsombud bör kommunstyrelsen hantera ärendet trots att arbetsutskottet inte har berett 
det.   

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 170/2022 ”Beslut om nytt dataskyddsombud”, 2022-09-02 (KS 

202/168) 

Sändlista 
Elinor Stenberg 
Nya dataskyddsombudet 
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§ 99 Beslut om rapport om medborgarförslag/e-
förslag som har beretts och beslutats av nämnder 
eller kommunstyrelse 
KS 2022/120 

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

o lägga rapporten till handlingarna. 
o kommunstyrelsen inte behöver ta fram den här typen av rapport igen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som handlägger 
medborgarförslag minst en gång om året ska informera kommunfullmäktige om beslut som fattats 
i ärendena. Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de medborgarförslag som har 
beretts och beslutats av nämnder sedan den senaste redovisningen gjordes på 
kommunfullmäktiges sammanträde i april. 

Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska ersättas med e-förslag 
(Tidaholmsförslag) vilket gör att det inte går att lämna in nya medborgarförslag. De 
medborgarförslag som lämnades in innan kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i 
rapporten nedan.  

Det framgår av 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen två gånger per år 
ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för 
beredning och beslut. Den andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 133/2021, att kommunfullmäktige alltid ska fatta 
beslut om e-förslag. Detta innebär att alla e-förslag som har anmälts till kommunfullmäktige efter 
det datumet kommer beslutas av kommunfullmäktige.  

När den här redovisningen är gjord i oktober finns det inga medborgarförslag eller e-förslag som 
har överlämnats till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning och beslut vilket innebär att den 
här typen av rapport kommer vara överflödig framöver. Kommunledningsförvaltningen har för 
avsikt att ta fram förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i början av nästa år 
och kommer då föreslå att skrivningen om den här rapporten tas bort. I avvaktan på att 
arbetsordningen ändras anser förvaltningen att det är bra om kommunfullmäktige beslutar att 
rapporten inte längre ska tas fram då den endast skulle ange att det inte finns något att 
rapportera. 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o lägga rapporten till handlingarna. 
o kommunstyrelsen inte behöver ta fram den här typen av rapport igen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av 
nämnder”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-08-26. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/120 

2022-08-26 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Rapport över medborgarförslag/e-
förslag som har beslutats av nämnder 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o lägga rapporten till handlingarna. 
o kommunstyrelsen inte behöver ta fram den här typen av rapport igen. 

 
Ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som handlägger 
medborgarförslag minst en gång om året ska informera kommunfullmäktige om beslut som fattats 
i ärendena. Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de medborgarförslag som har 
beretts och beslutats av nämnder sedan den senaste redovisningen gjordes på 
kommunfullmäktiges sammanträde i april. 

Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska ersättas med e-förslag 
(Tidaholmsförslag) vilket gör att det inte går att lämna in nya medborgarförslag. De 
medborgarförslag som lämnades in innan kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i 
rapporten nedan.  

Det framgår av 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen två gånger per år 
ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för 
beredning och beslut. Den andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 133/2021, att kommunfullmäktige alltid ska fatta 
beslut om e-förslag. Detta innebär att alla e-förslag som har anmälts till kommunfullmäktige efter 
det datumet kommer beslutas av kommunfullmäktige.  

När den här redovisningen är gjord i oktober finns det inga medborgarförslag eller e-förslag som 
har överlämnats till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning och beslut vilket innebär att den 
här typen av rapport kommer vara överflödig framöver. Kommunledningsförvaltningen har för 
avsikt att ta fram förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i början av nästa år 
och kommer då föreslå att skrivningen om den här rapporten tas bort. I avvaktan på att 
arbetsordningen ändras anser förvaltningen att det är bra om kommunfullmäktige beslutar att 
rapporten inte längre ska tas fram då den endast skulle ange att det inte finns något att 
rapportera. 
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Medborgarförslag  

Medborgarförslag om gång- och 
cykelväg genom Fröjereds samhälle 

 

Ärendenummer: KS 2019/405 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-25. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade  
2022-04-21 att avslå 
medborgarförslaget. 

E-förslag 

Tidaholmsförslag om badplats vid Koma 

 

Ärendenummer:  KS 2021/97 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-12. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade  
2022-04-21 att avslå Tidaholmsförslaget. 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 100 Beslut om rapport om motioner och e-förslag 
som inkommit till kommunfullmäktige men inte 
slutbehandlats 
KS 2022/120 

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

rapporten till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 32-33 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen två gånger per 
år ska redovisa de motioner och e-förslag (Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, medborgarförslag 
och e-förslag som har inkommit till och med 2022-08-29 och inte slutbehandlats av 
kommunfullmäktige eller nämnd. 

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

rapporten till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har 

slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-08-26. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/120 

2022-08-26 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Rapport över motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har 
slutbehandlats 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
Det framgår av 32-33 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen två gånger per 
år ska redovisa de motioner och e-förslag (Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, medborgarförslag 
och e-förslag som har inkommit till och med 2022-08-29 och inte slutbehandlats av 
kommunfullmäktige eller nämnd. 

Motioner 

Motion om revidering av "Grunder för 
kommunala bidrag för enskild 
väghållning inom Tidaholms kommun" 

Ärendenummer: KS 2022/63 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-01-31. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
remissvar från 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Motion om gående skolbuss 

Ärendenummer: KS 2022/110 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-02-28. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
remissvar från social- och 
omvårdnadsnämnden. 

Motion om att kommunfullmäktige ska 
besluta att upphäva tidigare beslut om 
att Lindängen ska vara ett äldreboende 
och istället besluta att det ska nyttjas 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-28. 
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som temporärt boende för flyktingar 
från Ukraina 

Ärendenummer: KS 2022/152 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
remissvar från 
samhällsbyggnadsnämnden och social- 
och omvårdnadsnämnden. 

Motion om att utreda möjlighet att 
avgiftsfritt erbjuda blöjor i förskolan 

Ärendenummer: KS 2022/169 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-04-25. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
remissvar från barn- och 
utbildningsnämnden. 

Motion om trafiksituationen i Ekedalen 

Ärendenummer: KS 2022/197 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-05-30. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
remissvar från 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Motion om möjlighet att välja vegansk 
mat i kommunala verksamheter  

Ärendenummer: KS 2022/259 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-08-29. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om eventuell remittering av förslaget.  

Motion om simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna 

Ärendenummer: KS 2022/258 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-08-29. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om eventuell remittering av förslaget.  

Motion om att införa en fritidsbank i 
Tidaholms kommun 

Ärendenummer: KS 2022/257 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-08-29. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om eventuell remittering av förslaget.  

Motion om tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-08-29. 
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Ärendenummer: KS 2022/256 Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om eventuell remittering av förslaget.  

Motion om framtidskommission 

Ärendenummer: KS 2022/260 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-08-29. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om eventuell remittering av förslaget.  

Motion om icke-diskriminering och 
demokratiutveckling 

Ärendenummer: KS 2022/255 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-08-29. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om eventuell remittering av förslaget. 

Tidaholmsförslag 

Tidaholmsförslag om TBE-vaccin till 
kommunanställda 

Ärendenummer: KS 2022/175 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-05-30. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar 

Ärendenummer: KS 2022/185 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-05-30. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
remissvar från 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset 
i Forshallen öppet på sommaren 

Ärendenummer: KS 2022/239 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-08-29. 

Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen som inväntar 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om eventuell remittering av förslaget.  

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/4 

2022-10-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt 
att lägga den till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens 
senaste sammanträde. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-29. 
 Delegationsbeslut fattade av kanslichef, 2022-09-28. 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2022-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-06-08. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-09-01 – 2022-09-30. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-08-01 – 2022-08-31. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01 – 2022-07-31. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01 – 2022-06-30. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-09-29 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell 

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-09-28 1.9 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag 
om att hålla badhuset öppet på sommaren 2022/239 

2022-09-28 1.9 
 
Beslut om remittering av motion om 
framtidskommission 

2022/260 

2022-09-28 1.9 
Beslut om remittering av motion om 
möjlighet att välja vegansk mat i 
kommunens verksamheter 

2022/259 

2022-09-28 1.9 
Beslut om remittering av motion om 
simskola för äldre barn, ungdomar och 
vuxna 

2022/258 

2022-09-28 1.9 Beslut om remittering av motion om att 
inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 2022/257 

2022-09-28 1.9 
Beslut om remittering av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha 
tillgänglighetsanpassade politiska möten 

2022/256 

2022-09-28 1.9 Beslut om remittering av motion om icke-
diskriminering och demokratiutveckling 2022/255 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-09-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman 

Delegationsbeslut fattade av kanslichef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-09-16 4.11 Inköp av tjänst (abonnemang juridisk 
informationstjänst) 2022/278 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-06-10 Kommunstyrelsen 
Handläggare: David Olsson 

Delegationsbeslut fattade av kommunjurist 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-06-10 6.10 
Beslut om att inte anmäla en 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten 

2022/211 

2022-06-21 4.17 Beslut att teckna kommunövergripande 
avtal för visselblåsartjänst 2022/223 

2022-06-23 4.17 
Beslut att teckna kommunövergripande 
avtal förlängning support samt hårdvara 
Backup 

2018/272 

2022-06-28 4.17 Beslut att förlänga skolavtal för Microsoft 
12 hela kalendermånader 2015/260 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-06-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: David Olsson 

Delegationsbeslut fattade av tf kommundirektör 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-06-07 1.8 Beslut att remittera ärende för yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden 2022/191 

2022-06-17 1.8 Beslut att remittera ärende för yttrande till 
social- och omvårdnadsnämnden 2022/213 

2022-06-20 1.8 Beslut att remittera ärende för yttrande till 
social- och omvårdnadsnämnden 2022/221 

2022-06-23 1.6 
Beslut att ge fullmakt till VästKom att 
företräda kommunen i förhandlingar med 
Cerner 

2019/517 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

030 Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen REDOVISN.EKONOM 19-sep-22 1 Tillsvidare

030 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KOMMUNDIREKTÖR 11-okt-22 1 Tillsvidare

030 Kommunstyrelsen Kontorsservice KONTORSVAKTM 01-sep-22 3 Vikariat
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

030 Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen REDOVISN.EKONOM 19-sep-22 1 Tillsvidare

030 Kommunstyrelsen Kansliavdelningen KOMMUNJURIST 15-aug-22 1 Tillsvidare

030 Kommunstyrelsen Kontorsservice KONTORSVAKTM 01-sep-22 3 Vikariat
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

030 Kommunstyrelsen Kansliavdelningen KOMMUNJURIST 15-aug-22 1 Tillsvidare
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

030 Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen CONTROLLER 04-jun-22 1 Tillsvidare

030 Kommunstyrelsen IT-chef IT-CHEF 01-jun-22 6 Timanställning, vikariat

030 Kommunstyrelsen Kansli chef KANSLICHEF 01-jun-22 1 Tillsvidare
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/59 

2022-09-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Rapportlista kommunstyrelsen 2022-10-12 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-08-30 – 2022-10-03. 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:30 Ändring i föräldraledighetslagen från och med 
den 2 augusti 2022 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:32 Särskild AGS-KL-förmån upphör 1 oktober 
2022 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:33 Preliminär kostnadsutjämning och LSS-
utjämning 2023 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:34 Premie TGL-KL 2023 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:35 Uppdateringar av centrala kollektivavtalen 

HÖK 
KS 2022/127 Tack från Grannsamverkan 
KS 2022/263 MatTanken – Offentliga måltidens dag – fira den 20 oktober 
KS 2022/277 Beslut KOF 2022-09-13 

Beslut om Remiss - Skaraborgs Kulturplan 2030 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Plats och tid  2022-09-02 kl. 08:30

Ledamöter Beslutande Närvarande ersättare
Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson, 
Mariestad
Daniel Andersson, Essunga
Ingvor Bergman, Falköping
Petter Johansson, Grästorp
Carina Gullberg, Gullspång
Susanne Andersson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Catarina Davidsson, 
Karlsborg
Ylva Pettersson, Skara
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Gabriela Bosnjakovic, Vara

Johan Ask, Skövde
Runo Johansson, Tidaholm
Ida Ekeroth Clausson, Mariestad
Peter Andreasson, Essunga
Björn Thodenius, Töreboda
Åsa Karlsson, Götene
Jonas Davidsson, Karlsborg
Per-Åke Pettersson, Skara
Per-Olof Andersson, Tibro
Karin Arvidsson, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Övriga deltagande Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra Götaland
Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund
Johan Lindell, Vuxrektor, Skövde kommun
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera

Sekreterare Siw Adamsson Paragrafer §42/22-§52/22
Ordförande Katarina Jonsson
Justerande Bengt Sjöberg, Töreboda
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Informationer
Kommuntal och kommuntalsprocessen, Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra 
Götaland

Länsstyrelserna arbeta för att stärka och främja kommunernas beredskap och kapacitet och 
beslutar om kommuntal. För att förbättra nyanlända personers etablering på 
arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, 
ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Hur många 
nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av 
det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. 

Kommunernas kommuntal 2023 presenteras
Fram till 26 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och 
föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, genom att mejla till 
esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara förankrade på 
kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.
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§ 42/22
Entledigande av Rasmus Möller Lidköpings kommun
SKBKF2022.0090

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 42/22

Beslut
Direktionen beslutar att entlediga Rasmus Möller från sitt uppdrag som ersättare i 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion samt att platsen efter Rasmus Möller tillsvidare 
lämnas vakant.

Bakgrund
Lidköpings kommuns fullmäktige har vid sammanträdet 2022-06-20 entledigat Rasmus 
Möller från uppdraget som ersättare i Skaraborgs Kommunalförbunds direktion. Lidköpings 
kommuns Fullmäktige meddelar att platsen efter Rasmus Möller lämnas vakant.

Handlingar
KF § 87 Entledigande och fyllnadsval 2022

Skickas till
Lidköpings Kommun
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§ 43/22
Mötestider Direktionen 2023
SKBKF2022.0093

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 43/22

Beslut
Direktionen beslutar att fastslå mötestider 2023 för Skaraborgs Kommunalförbunds 
direktion.

Bakgrund

Direktionen sammanträder vanligtvis på fredagar och heldag, kl 08:30 – 16:00, om ingen annan tid 
angivits i kallelsen.

Förslag till mötestider 2023

Direktionen          Presidie

 2-3   februari (lunch-lunch)     (23 Januari)
          Ny mandatperiod, utb för gamla och nya ledamöter.
9-10  mars          ( 27 Feb)
          Heldagar tillsammans med kommundirektörer
14      april      (3 april)
12      maj         (2 maj obs tisdag)
16      juni         (29 maj)
8       september         (28 augusti)
13     oktober                             (2 oktober)
         Heldag tillsammans med kommundirektörer
10     november    (30 oktober)
8       december          (27 November)

        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 44/22
Delårsbokslut 2022-07-31
SKBKF2022.0094

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 44/22

Beslut
Direktionen beslutar att godkänna det upprättade delårbokslut per 2022-07-31.

Bakgrund
Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut med 
förvaltningsberättelse, per den 31 juli 2022.

Periodens ekonomiska resultat
De första månadernas resultat visar ett överskott på 640 tkr För helåret 2022 visar på ett överskott i 
storleksordningen 500 tkr. 
Förbundet har ett eget kapital på 6,6 mkr och som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Sjukfrånvaron är låg.
Pensionsskulden hanteras av SKR:s Pensionsstiftelse

Händelser av väsentlig betydelse
Skaraborgsdagen
Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg har fastställts
Kulturplan för Skaraborg är ute på remiss
Medel har beviljats till Delregional kunskapsnod för Fullföljda studier och inrättande av 
Kompetensnavet -Skaraborgsinsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv.
Färdplan för God och nära vård och nytt Hälso-och sjukvårdsavtal har överlämnats till kommunerna 
för fastställande.
Business Region Skaraborg har och har haft flera etableringsförfrågningar tillsammans med 
Skaraborgs kommuner

Förbundets revisor (PWC) granskar delårsbokslutet 2022-08-25

Handlingar
Utkast PWC
Slutversion delårsrapport 2022_ssv

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 45/22
Uppdrag om att möta Skaraborgsgemensamma behov 
med anledning av stor etablering i Mariestad och andra 
etableringar i Skaraborg
SKBKF2022.0088

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 45/22

Beslut
1. Direktionen konstaterar att AB Volvos etablering av en battericellsfabrik i Mariestad 

och dess följdinvesteringar kommer att medföra positiva effekter för samtliga 
kommuner i Skaraborg. Parallellt pågår andra större och mindre etableringar i 
Skaraborgs kommuner. För att lyckas med de åtaganden som krävs i samband med 
etableringsarbetet krävs ett gemensamt och kommunövergripande engagemang 

2. Förbundsdirektören får i uppdrag att tillsammans med kommundirektörsnätverket 
presentera förslag till arbetsstruktur, innehåll och omfattning, för att lösa Skaraborgs 
kommuners behov av samordning av bland annat 
bostadsförsörjning/samhällsplanering, hantering av följdetableringar, infrastruktur och 
kollektivtrafik, utbildning, kompetensförsörjning och kompetensomställning. 
I uppdraget ingår att ta fram förslag till en indikativ finansieringsmodell.

3. Direktionen kommer få en särskild roll för politisk samordning inom Skaraborg och 
med aktörer i Västsverige och övriga Sverige. Direktionens presidium blir det beredande 
organet i dessa frågor.

4. Innan årets slut ska förbundsdirektören tillsammans med kommundirektörsnätverket 
presentera ett utkast till analys av läget i Skaraborg och behovet av samordning enligt 
punkt 2.

5. Direktionen ska löpande få information om hur arbetet fortskrider

Bakgrund
Onsdagen den 3 augusti 2022 meddelade AB Volvo att bolaget har för avsikt att etablera en 
storskalig serieproduktion av battericeller i Mariestad. Vid jämförbara etableringar, exempelvis i 
Skellefteå, påverkar satsningar av denna omfattning en hel region. Etableringen i Mariestad omfattas 
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fortfarande av sekretess men man det är rimligt att vid jämförelse med likande beslut anta att det 
åtminstone kommer bli ett par tusen anställda direkt i fabriken. Utöver detta kommer det att enligt 
gängse beräkningsmodell generera ytterligare 2-3 arbetstillfällen i det omgivande samhället per 
arbetstillfälle i fabriken. Dessa personer kommer att bo och leva inom hela Skaraborg.
Skaraborg har genom sin struktur som Nätverksstad stora möjligheter att dra gemensam nytta av 
denna etablering. Det kommer även att krävas gemensamma resurser för att lösa ut de åtaganden som 
kommer att krävas och för att skapa genomförandekraft tillsammans med regionala och nationella 
aktörer och stödsystem. 

Mariestads kommun har i en skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund framfört behovet av att det 
sker en samordning på Skaraborgsnivå och kommunen önskar att Skaraborgs Kommunalförbund tar 
ansvar för att leda och resurssätta organisationen för det övergripande arbetet. Mariestads kommun 
pekar särskilt ut fem stycken insatsområden:

1. Bostadsförsörjningsprogram för hela Skaraborg.
2. Program för etableringar och utbyggnad av befintliga företag.
3. Infrastruktur för Skaraborg.
4. Utbildning och kompetensutveckling inriktad på industriell omställning
5. Kompetensförsörjning och inflyttarservice

Mariestads kommun ser även att det behöver bildas en särskild (politisk) styrgrupp och 
tjänstemannagrupp för styrning. 

Förbundsdirektörens bedömning

Flera av de angivna områdena finns redan i förbundets uppdrag. I arbetet med en liknande 
etableringsprocess (Northvolt/Volvo Cars) har samverkansrelationer med bland annat Västra 
Götalandsregionen skapats. Förbundet har beviljats projekt kring kompetensomställning 
”Kompetensnavet” och driver projekt kring inflyttarservice. Dessa arbeten kan skalas upp genom 
detta AB Volvos etableringsbeslut. 

För att kunna driva arbetet på ett strukturerat sätt krävs ett samordnat arbete inom förbundet, 
tillsammans med kommundirektörer och direktionen. 

Handlingar
Skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund.pdf
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§ 46/22
Frisök för gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux i 
Skaraborg
SKBKF2022.0092

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 46/22

Beslut
Direktionen beslutar att frisök gällande gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux införs 
mellan samverkande kommuner inom regionalt yrkesvux under budgetåret 2023.

Bakgrund
16 juni 2022 fattade riksdagen beslut enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska vägas in vid 
planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” För Komvux del 
innebär det att vi ska ta hänsyn både till den enskildes efterfrågan på utbildning och 
arbetsmarknadens behov av kompetens när utbud planeras och dimensioneras. Vidare skall det vara 
fritt för den enskilde att söka utbildningar inom primärt samverkansområde. Lagändringarna börjar 
gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

I Skaraborg samverkar kommunerna sedan länge kring gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux när 
det gäller utbud och dimensionering genom en organisation vi kallar KomX. Medborgare i 
Skaraborgs kommuner kan redan idag söka fritt till de flesta yrkesutbildningar, förutom till Vård- 
och omsorg. Eftersom Vård- och omsorgsutbildningen är den volymmässigt absolut största 
utbildningen med flest utbildningsplatser betyder att många utbildningsplatser fortfarande kräver ett 
beslut om interkommunal ersättning från hemkommunen. Så för att uppfylla kraven i ovan nämnda 
riksdagsbeslut, behöver vi fördjupa och utveckla vår samverkan så att även för Vård- och 
omsorgsutbildningen blir fritt för den enskilde att söka utbildningsplats i Skaraborgs 
samverkansområde.

En viktig fråga i detta sammanhang är vilken effekt detta får på respektive kommuns budget. Redan 
idag medfinansierar varje kommun sina utbildningsplatser inom Vård- och omsorg med 30 % enligt 
regelverket för statsbidraget om regionalt yrkesvux. Om antalet utbildningsplatser ligger på samma 
nivå så innebär det inte någon ökad kostnad totalt för Skaraborgs kommuner. Exakt hur 
medfinansieringen skall fördelas om Vård- och omsorgsutbildningen inkluderas i KomX med frisök 
behöver utredas och får bli en del av arbetet med implementeringen.

Alla som arbetar med yrkesutbildningar inom Komvux är medvetna om den utmaning vi står inför 
när vi ska kompetensförsörja ett Skaraborg som har som mål att nå 300 000 invånare och bli en 
arbetsmarknadsregion. För att klara det finns det under mål tre i den delregionala 
utvecklingsstrategin insatsområden och önskade effekter som tydligt pekar på vikten av en väl 
etablerad samverkansstruktur så att vi kan möte behovet av kompetens från arbetslivet. 
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Många saker i detta arbete är långsiktiga, andra kan vi arbeta med på kort sikt. Inom Skaraborgs 
Kommunalförbund etableras nu Kompetensnavet som ska säkerställa att de kompetensbehov som 
framkommer hos Kompetensforum, hos branschråden, andra samverkansformer eller hos enskilda 
företag/organisationer blir omhändertagna och professionellt utvärderade. Kompetensnavets analyser 
blir ett viktigt underlag för beslut om utbud och dimensionering av utbildningsplatser. För att hela 
kedjan ska fungera måste vi ha en organisation för gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux där det 
är lätt för medborgarna att få en överblick över utbudet och där beslut om interkommunal ersättning 
inte utgör ett hinder för att medborgare ska kunna söka de utbildningsplatser som finns.

Mot bakgrund av ovan beskrivning är det viktigt att Skaraborg påbörjar införandet av 
riksdagsbeslutet enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och 
dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” redan nu och inte väntar till 2025. 
Genom KomX har vi förutsättningar att utveckla vår samverkan och genomföra de förändringar som 
krävs för att skapa frisök till alla gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux med start under 
budgetåret 2023.

    

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 47/22
Information om beviljat projekt (Helhetslyftet) från Asyl- 
migrations- och integrationsfonden (AMIF)
SKBKF2022.0091

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 47/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendet som anmält.

Bakgrund
Tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och de fyra kommunalförbunden i länet (som 
tillsammans samlats i en arbetsgrupp) har VGR hållit ihop en projektansökan och skissat på 
riggningen av projektet. Skaraborgs Kommunalförbund har tagit fram innehåll till en projektdel som 
handlar om Kombinationsutbildningar SFI (Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar 
där sfi eller svenska som andraspråk kombineras med en yrkesutbildning på gymnasial nivå). 
Skaraborg bygger sin ansökan på erfarenheter från det pågående projekt som Skolverket äger och där 
förbundet varit Västra Götalands representant. VGR har bidragit med finansiering för att växla upp 
de medel som ESF tillhandahöll genom Skolverket.

Tanken är att insatser/aktiviteter i projektet ska genomföras av aktörer i samverkan, och att VGR i 
och med sitt övergripande projektledarskap är sammanhållande. VGR:s folkhögskoleförvaltning har 
projektledarorganisationen, då de har kapacitet och erfarenhet av att leda liknande länsövergripande 
projekt av denna storlek. 

Målgruppen för utlysningen är tredjelandsmedborgare i Sverige, dvs personer som är medborgare i 
länder utanför EU, med behov av att etablera sig i samhället eller på arbetsmarknaden. 

Från Skaraborgs Kommunalförbund skrevs intresseanmälning fram kring Kombinationsutbildningar 
SFI. VGR har en förväntan på Skaraborg att fortsätta arbetet med Kombinationsutbildningar och 
pröva de arbetssätt och metoder som framkommer i pågående projekt, som Skolverket äger och som 
VGR har medfinansierat. I detta pågående projekt finns en lokal styrgrupp i Skaraborg, där både 
Hillevi Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund och Johan Rahmberg, sektorchef 
Skövde Kommun, ingår. 

Nämnda pågående projekt genomförs på Lärcenter i Falköping och restaurangbranschen är den 
bransch som projektet testar metoder på. Forskare från Stockholms universitet, Malmö universitet 
och Linköpings universitet följer utprovningsfasen i Falköping på nära håll, för att se hur framtagna 
arbetssätt och metoder fungerar i verkligheten.
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Projektet som benämns Helhetslyftet är nu beviljat och startar den 1 september 2022. Projektet är 
treårigt. 

Deltagande kommuner är Falköping, Lidköping, Skövde/Tibro, Trollhättan, Vänersborg och 
Strömstad. Varje kommun får en 50 % tjänst för projektmedverkan (1 225 000 kr/kommun). 
Skaraborgs Kommunalförbund tillhandahåller 50-70 % för sammanhållande av alla deltagande 
kommuner (2 063 530 kr). Totalt till detta delprojekt erhålls 10 638 530 kronor för projektledning 
och genomförande i sju kommuner. Medfinansiering ingår i totalsumman, nivå på medfinansiering är 
inte klar än.

Helhetslyftet är ett resultat av att Skaraborgs Kommunalförbund under flera år arbetat med att se 
över olika möjligheter för målgruppen nyanlända i syfte att förenkla och förkorta vägen in på 
arbetsmarknaden. 
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§ 48/22
Årlig avstämning av Trafikförsörjningsprogrammet, samt 
Aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland
SKBKF2022.0056

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 48/22

Beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissyttrandet över den årliga avstämningen av 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 samt aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Bakgrund
Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet med 
frågeställningar kopplat till uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin. 

I årlig uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet ges kommunerna möjlighet att via de 
delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
VGR skickar med följande punkter och frågor kring Trafikförsörjningsprogrammet samt den bilagda 
Uppföljningsrapporten:

Trafikförsörjningsprogrammet: 

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att marknadsandelen, resandet 
och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med anledning av pandemin. 

• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya normala” där hållbara 
resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen spela? 

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå framgång. Vilka 
möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer? 

Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 

• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver genomförandet av programmet i 
form av vad som har skett kopplat till strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som 
åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet. 
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För Skaraborgs del har vårens gemensamma arbete till stor del handlat om Förstudien till 
Bussupphandling 2024, samt ett förslag till förändrad trafikering med Kinnekulletåget. Arbetet med 
att ta fram Skaraborgs kommuners gemensamma yttrande har därför kunnat göras först efter DKR 
Skaraborg som hölls 3 juni 2022. 

Urval av innehållet i remissyttrandet:
Nytt Trafikförsörjningsprogram behövs.

Etableringen i Mariestad 
Samverkan viktig:
- Kollektivtrafik/uppkoppling angränsande regioner
- DelRUS och Strukturbild Skaraborg
- Stråk, E20 och Mariestad
- Intermodala noder, Behovsstyrd trafik, Stadstrafik mindre tätorter, glesare geografier
-Fritid- Kultur och Besöksmålsresor, Marknadsföring av koll, Tillköp 
- Gymnasiependling i Bussupphandling 2024
- Koppling till Kraftsamling Fullföljda studier
- Social konsekvensbeskrivning

Aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Skaraborgs kommuner föreslår följande förtydligande skrivning, som ersätter de bägge tidigare:

Tågfordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan behöver börja bytas ut senast år 2025 till 
utsläppsfria fordon som drivs med elektrobränsle (vätgas) och/eller el (batteri). Tågfordon behöver 
vara anpassade för att trafikera med 250 km/h på Västra stambanan. 

Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg senast år 2025 (avser 
Kinnekulletåget). 

Det är inte sannolikt att alla Kinnekulletåg är utbytta under år 2025, varför denna skrivning behöver 
tas bort – alternativt omformuleras och relateras till nya fordon och året då fordonsflottan är utbytt. 

 I den förslagna aktualiseringen anges också att:
Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska endast utsläppsfria fordon 
användas. 

Handlingar
~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 
i Väs 2981152_5_1.pdf                                                                                                                                                    
Uppföljning TFP 2021.PDF                                                                                                                                                    
Förslag till remissvar Årlig avstämning av Trafiksförsörjningsprogrammet

Skickas till
Kollektiv- och infrastrukturnämnden
Västra Götalandsregionen
Medlemskommunerna
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§ 49/22
Rapport från förbundsdirektören 2022-09-02
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 49/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Personal och bemanningsrapport, Skaraborgs Kommunalförbund
Internt arbete pågår med utveckling av Framtidens förbund. Tydliggöra vårt uppdrag, ansvar 
och arbetsmiljö, leverans m.m.
Mätning av arbetsmiljön visar på mycket höga resultat.
Hög arbetsbelastning på vissa funktioner. Viktigt inför en ny mandatperiod att prioritera 
insatsområden.

GDPR och informationssäkerhet

Nytt Ekonomistöd från Skövde kommun, Kajsa Pålsson

Gröna näringar. Dialog förs med VGR om utökat uppdrag ett initativ som lyfts av SLU.
Personalläge, rekryteringar:
Teamledare Välfärd Lena Ludvigsson
Miljösamordnare 50%, 1 år Ida Helander
Projektledare Skaraborgsdagen 20% Louise Samuelsson
Internationell projektkoordinator 100%, 2 år Jonas Hedin
Projektkommunikatör Miranda Bergsten
Digitaliseringsstrateg, 50% under hösten Fredrik Edholm
Samhällsstrateg, ingår i ett forskningsprojekt Magnus Fredriksson
med Högskolan i Skövde
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§ 50/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 50/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
SRO och BHU har inte haft några möten ännu i höst.

VästKom

Ny förbundsdirektör har tillträtt. Erik Lindskog som närmast kommer från Kungälvs kommun.

Framtidens vårdinformationsmiljö
VästKom samordnar kommunernas arbete och stöds av en affärsjurist. Flertal möten med 
kommundirektörerna har genomförts.
Ny tidsplan för Option 1 har presenterats. Förhandling om Option 2 och 3 pågår.
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§ 51/22
Anmälningsärende, Skaraborgs Kommunalförbund 
Direktionen 2022-09-03
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 51/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar
Beviljade medel SUESDigit                                                                                                                                                    
Skaraborgs Kommunalförbunds yttrande över förslag till nya föreskrifter E20 Dalaån Ledsjö                                                                                                                                                    
Anteckningar ägarsamråd  2022-06-15 (1).pdf

299



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte            Datum:  2022-09-02 kl. 08:30
                                                                                                                                    18(18)

§ 52/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 52/22

Inga övriga frågor har inkommit.
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Tidaholms Energi AB 556063–9683 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 6 2022 
2022-09-08 

 
 
Plats och tid:  Tidaholms energi AB, Smedjegatan 18 Tidaholm  
  klockan 13.00-16.30 
  
Beslutande:  Ingela Backman, styrelseordförande 
  Mikael Hallin, vice ordförande 
  Per Bergström, ledamot 
  Mikael Snäll, ledamot 
  Michael Brisman, ledamot 
  Katarina Wallgren, ledamot 
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
  Linda Göransson, TEAB 
  Andreas Melander, Vision  
  Michael Löfborg, SEKO 
  Johannes Larsson, TEAB 
   
Frånvarande:  Maria Fredriksson, ledamot 
   

1. Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för TEAB öppnat 
 

2. Fastställande av dagordning 
 
Övriga frågor: 
Inga övriga frågor anmäldes 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

3. Val av justerare 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att välja Mikael Snäll som justerare. 
 

4. Ekonomisk rapport 
 
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år.  
Resultatet för juli är bättre än budgeterat. Ackumulerat resultat för året är bättre än budgeterat.  
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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5. VD-rapport 
 
VD informerar om: 
·        Personalarbete 
·        Fjärrvärme 
·        Elhandel 
·        Stadsnät 
·        Elnät 
·        Löpande verksamhet 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

6. Investering utbyggnad Fjärrvärme - Fängelset 
 
VD redogör för behov av utökad investeringsram 2022 för kulvertutbyggnad till Specialfastigheter.   
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att utöka investeringsramen för TEAB med 3,9 MSEK gällande kulvertutbyggnad 
till Specialfastigheters nya anläggning. 
 

7. Budgetförutsättningar 2023 
 
VD föredrag förslag till budgetförutsättningar för 2023. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att fastställa budget förutsättningarna enligt förslaget. 
 

8. Mål 2023 
 
VD föredrag verksamhetens till mål för kommande år. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

9. Besök från Billinge Energi 
 
Mattias Gustavsson från Billinge Energi är på besök för att presentera ett förslag gällande samarbete 
med Elhandel framåt. 
Styrelsen tackar för dragningen. 
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10. Framtida Elhandel 
 
Strategisk diskussion om framtida elhandel. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att inte gå vidare med erbjudandet från Billinge Energi. 
Styrelsen ger ledningen i uppdrag att jobba vidare med att hitta ett samarbete med Mälarenergi 
eller Skellefteåkraft. 
 

11. Övriga frågor 
 
12. Sammanträdets avslutande 
 
Ordföranden avslutar mötet 
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Tidaholms Energi AB - Koncern, Resultatrapport Juli 2022

1. Resultat Juli

Resultat TEAB (tkr) 2022  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2022  Utfall
Andel i förhållande till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021
Juli Juli tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack

Intäkter 6 956 100,0% 6 534 100,0% 422 95 075 100,0% 72 744 100,0% 22 331 72 742
Engångsintäkter 0 0 0 10 867 0 10 867 0
Inköp av varor och mtrl -3 394 48,8% -2 814 43,1% -580 -39 393 -41,4% -24 528 -33,7% -14 865 -26 366
Övriga rörelsekostnader -2 074 29,8% -2 411 36,9% 337 -16 859 -17,7% -16 433 -22,6% -426 -14 574
Personalkostnader -1 658 23,8% -1 530 23,4% -128 -13 996 -14,7% -14 220 -19,5% 224 -13 003

Resultat före avskrivningar -170 -2,4% -221 -3,4% 51 35 694 37,5% 17 563 24,1% 18 131 18 799
Avskrivningar ordinarie -1 369 -1 411 42 -10 075 -9 878 -197 -10 031

Resultat efter avskrivningar -1 539 -22,1% -1 632 -25,0% 93 25 619 26,9% 7 685 10,6% 17 934 8 768
Finansiella intäkter/kostnader -106 -105 -1 -653 -733 80 -2 939

Resultat efter fin int./kostn. -1 645 -1 737 24 966 6 952 5 829
Årets resultat -1 645 -23,6% -1 737 -26,6% 92 24 966 26,3% 6 952 9,6% 18 014 5 829

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 32 476 28 130 15 152 14 587 9 539 8 311 9 436 6 400 28 472 15 316
Engångsintäkter 10 867 0 0 0
Inköp av varor och mtrl -3 301 -5 650 -5 323 -5 320 -415 -47 -2 763 0 -27 591 -13 511
Övriga rörelsekostnader -7 680 -8 331 -2 530 -2 315 -3 461 -3 667 -2 344 -1 222 -844 -898
Personalkostnader -3 077 -3 088 -2 421 -2 202 -3 969 -4 136 -4 529 -4 788 0 -6

Resultat före avskr. 29 285 11 061 4 878 4 750 1 694 461 -200 390 37 901
Avskrivningar ordinarie -6 684 -6 352 -3 078 -3 258 -78 -111 -235 -157 0 0

Resultat efter avskr 22 601 4 709 1 800 1 492 1 616 350 -435 233 37 901
Finansiella intäkter/kostnader -12 -52 -366 -438 -270 -230 -5 -13 0 0

22 589 4 657 1 434 1 054 1 346 120 -440 220 37 901   

Resultat Affärsområden (tkr)

Resultat efter 
finansnetto/före skatt

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 13944840-8F5A-4A68-A548-C078C67458FB. Page 4 of 15.

305



  

Budgetförutsättningar 2022 för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostads AB. 

Inledning 

Målsättningen med dokumentet är att klargöra förutsättningar inför budget 2023 Dokumentet skall 
ses som preliminära förutsättningar inför utarbetande av Budget 2023. De antagandena etc. som 
slutligen görs, framgår av Budget 2023.  

Kassaflödesuppskattning ger oss utrymme att investera för ca XX-XX MSEK med egna medel. (Vi får 
inte fram summan här förrän alla våra avd. budgetar är klar, men vi har tittat på föregående år för att 
hitta en nivå med investering, vi kommer att uppdatera alla investeringar till kommande budget) 

Investeringar 

1. Ram för fjärrvärme investeringar - TEAB 
a. Kulvertutbyggnad 7 MSEK 
b. Produktionsförbättringar Eldaren 1 MSEK 
c. Nya lokaler (fastighetsköp, projektering) 4 MSEK 

Ram för investeringar i fjärrvärme under 2023 är 12 MSEK 

2. Ram för Stadsnäts investeringar - TEAB 
a. Stadsnätsutbyggnad Landsbygd (Velinga, Ettak/Suntak, Orleka, Västra 2) 229 kunder 

10,5 MSEK, exkl ev. bidrag om 6,9 MSEK 
b. Stadsnätsutbyggnad övrigt 2 MSEK 

Ram för investeringar i stadsnätet under 2023 är 12,5 MSEK 

3. Ram för GFs investeringar – TEAB 
a. Fönsterbyte Elhuset 3 MSEK 

Ram för investeringar i GF under 2023 är 3 MSEK 

 

Ram för investeringar i TEAB under 2023 är 27,5 MSEK 

 

4. Ram för investeringar TENAB  
a. El kvalité och driftsäkring, 2,5 MSEK 
b. Kablifiering 3 MSEK (Ettak/Suntak) 
c. Förstärkningar elnät 3 MSEK 
d. Mottagningsstations utrustningar 8 MSEK (Reläskydd, Shuntreaktor, Etapp 2 Västra) 
e. Nyanslutningar 1 MSEK 

Ram för investeringar i elnät under 2023 är 17,5 MSEK 

5. Ram för investeringar TBAB 
a. Renovering KV. Björnen   36 MSEK 
b. Löpande re-investeringar (Hissar Thule) 3 MSEK 
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c. Energibesparande åtgärder  0,5 MSEK 
d. Verktyg & Maskiner   0,3 MSEK 
e. Tillvalslistan   0,3 MSEK 
f. Trivsel & Boende & Miljöåtgärder 0.5 MSEK 

 
Ram för investeringar i TBAB under 2023 är 40,6 MSEK 

 

Totalt investeringsbehov 85,6 MSEK inom TEAB/TENAB/TBAB. 

Vi investerar med egna medel 49,5 MSEK och lånar 36 MSEK av 85,6 MSEK. 

 

Målsättningen för kommande års investeringar bör vara att vi som tidigare år investerar med egna 
medel och inga nya lån tas upp, utöver gatubelysnings projektet för 2023. Investeringsramen för 
TEAB koncernen bör ligga kring ca 45 MSEK, beroende på kommande kassaflödesberäkning kan 
summan revideras efter fastställd resultatbudget för 2023. 

 

Finansiering 

TENAB är i behov av ett lån från TEAB om 25 MSEK, en revers behövs. Vår beräkning är att det inte 
krävs nya lån i TEAB för att göra detta. 

1. Nyupplåning 
a. Lån planeras till renovering Kv.- Björnen 36 MSEK 

2. Ränta 
a. Budgeten utgår ifrån att ränta är på rörliga lån är 3 % under 2023. 

 
Avgifter 

Avgifter för elnät höjs med 5 % (ca 2 MSEK) 

Avgifter större produktionsanläggningar x % (2 MSEK) (ökad elnätsförlust kostnad 2023) 

Avgifter för fjärrvärme oförändrad 

Hyreshöjningar ca 2 % (ca 500 tkr) 

 

Personal 

Löneökningarna är 3,5 % under 2023. Ca 0,4 MSEK 

Ersättningsrekryteringar under 2023.  

System/Verksamhetsutvecklare/Dokumentation, 1-2 personer 

 

Övriga kostnader 

Marknadsmedel 0,6 MSEK 
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Nyckeltal  

 Budget 2023 Utfall 2021 
Försäljning elenergi 127 GWh 130 GWh 
Fjärrvärmeförsäljning  54 GWh 57 GWh 
Elproduktion Eldaren 8,5 GWh 8,6 GWh  
El-pris 2,70 kr/kWh  
El pris matrishandel 1,25 kr/kWh  
Fjärrvärmeproduktion 70 GWh 73 GWh 
Nätförluster EL 6,1 GWh 5,4 GWh 
Nätförluster FJV 6 GWh 5,5 GWh 
Abonnerad Effekt EL 29 MW 29 MW  
Egen förb EL (Eldaren, GBL, 
TBAB) 

3,5 GWh  

Producerad energi inom TENAB 111,6 GWh 100 GWh (Råm.hem hela året) 
Inköp EL från VF 43 GWh 64 GWh 
Utmatning EL till VF 36 GWh 20 GWh (Råm.hem hela året) 
Fiber/Lan 250 nya kunder 2021-07-01, 4253 st 
Tjänstekund TEAB 300 kunder 45 st (2022-08-01  
Elhandel Kund 200 nya kunder 275 st 
Elhandel elpris Elpris Fast 3,10 kr/kWh 

Gamla Avtal 50 öre/kWh 
 

Elhandel elpris Elpris Rörligt 2,70 kr/kWh  
Elhandel kWh 54 GWh 54 GWh 
Uthyrningsgrad 99%  99% 

 

 

Mattias Andersson, VD 
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Jämställdhet

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

Bekämpa 
klimatförändringarna

Hållbara städer och 
samhällen

Hållbar energi för alla

Hållbara fastigheter

Omsättning 300 MSEK

Hållbar infrastruktur 

Fossilfritt företag

Ekonomisk soliditet 35%

Tidaholms bästa arbetsplats

Högsta kundnöjdhet

99,99% Drift/leveranssäkerhet

Långsiktiga mål StrategierVision
Affärsidé

Vi utvecklar Tidaholmsbygden
____________ 

Vi gör det attraktivt att leva, verka och bo i Tidaholm. 
Vi erbjuder miljömedvetna och skräddarsydda lösningar inom

Fjärrvärme – El – Bredband – Fastigheter
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GDPR och Diarie

Budgetresultat 
koncern XX MSEK

Organisation för framtiden

Ökad soliditet

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Koncernmål (GF)
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250 nyanslutningar

Inga avbrott längre än 12 h

99,9% Dokumenterat infrastruktur

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Stadsnät
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99,9% driftsäkerhet

Utökad utbyggnad av fjv-nätet (8 nya kunder)

Långsiktig plan på bränsle

upphandlingar

Utbyggnad Eldaren

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Fjärrvärme
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Verksamhetsutveckling

(digitalisering, rutiner mm)

200 nya kunder

Aktivt arbete med NKI-åtgärder

Möta den ”nya” energimarknaden, 
risk minimerat sätt  

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Elhandel
Marknad

Kundservice
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Renovera enl. plan

Tillgänglighet 99,5%

Öka Förvaltningskvalité till XX%

Energibesparingar 3%

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Bostad
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Drift & underhåll av 
elnätet

99,993 % leveranssäkerhet

Kablifiera 1 mil luftledning

Aktivt arbeta med personal, 
effektivitet, kompetens, utbildning

Aktivitet

Mål 2023

Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Elnät
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 6 2022  
2022-09-08 

 
 
Plats och tid:  Tidaholms energi AB, Smedjegatan 18, Tidaholm  
  klockan 13.00-16.30 
  
Beslutande:  Ingela Backman, styrelseordförande 
  Mikael Hallin, vice ordförande 
  Per Bergström, ledamot 
  Mikael Snäll, ledamot 
  Michael Brisman, ledamot 
  Katarina Wallgren, ledamot 
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
  Linda Göransson, TEAB 
  Andreas Melander, Vision 
  Michael Löfborg, SEKO 
  Johannes Larsson, TEAB 
   
Frånvarande:  Maria Fredriksson, ledamot 
 

1. Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för TBAB öppnat 
 

2. Fastställande av dagordning 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

3. Val av justerare 
 
Förslag Mikael Snäll 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att välja Mikael Snäll som justerare. 
 

4. Ekonomisk rapport 
 
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år.  
Konstaterar att resultatet för juli är bättre än budgeterat. Ackumulerat resultat för året är bättre än 
budgeterat. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 6 2022  
2022-09-08 

 
 

5. VD-rapport 
VD informerar om: 
·        Personalarbete 
·        Löpande verksamhet 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

6. Budgetförutsättningar 2023 
 
VD presenterar förslag på budgetförutsättningar för 2023. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att fastsälla budgetförutsättningar för 2023 enligt förslag. 
 

7. Mål 2023 
 
VD presenterar verksamhetens mål för 2023. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

8. Övriga frågor 
 
 

9. Sammanträdets avslutande 
 
Ordföranden avslutar mötet 
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2022  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i förhåll-
ande till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2022  Utfall

Andel i förhållande till 
omsättn

2022  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021
Juli Juli tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack

2 223 100% 2 128 100% 95 15 414 % 14 896 100,0% 518 15 537
-657 30% -670 31% 13 -5 720 -37,1% -6 144 -41,2% 424 -6 764
-242 -165% -274 13% 32 -1 981 -12,9% -1 918 -12,9% -63 -1 938
-378 17% -495 23% 117 -2 552 -16,6% -2 824 -19,0% 272 -2 571
946 -391% 689 32% 257 5 161 33,5% 4 010 26,9% 1 151 4 264

-443 -448 5 -3 100 -3 136 36 -3 498
503 23% 241 11% 262 2 061 13,4% 874 5,9% 1 187 766

-153 -7% -89 -4% -64 -729 -623 -106 -746
350 16% 152 7% 198 1 332 8,6% 250 1,7% 1 082 19

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar

Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.

Resultat efter finansnetto

Personalkostnader

Resultat TBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
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Budgetförutsättningar 2022 för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostads AB. 

Inledning 

Målsättningen med dokumentet är att klargöra förutsättningar inför budget 2023 Dokumentet skall 
ses som preliminära förutsättningar inför utarbetande av Budget 2023. De antagandena etc. som 
slutligen görs, framgår av Budget 2023.  

Kassaflödesuppskattning ger oss utrymme att investera för ca XX-XX MSEK med egna medel. (Vi får 
inte fram summan här förrän alla våra avd. budgetar är klar, men vi har tittat på föregående år för att 
hitta en nivå med investering, vi kommer att uppdatera alla investeringar till kommande budget) 

Investeringar 

1. Ram för fjärrvärme investeringar - TEAB 
a. Kulvertutbyggnad 7 MSEK 
b. Produktionsförbättringar Eldaren 1 MSEK 
c. Nya lokaler (fastighetsköp, projektering) 4 MSEK 

Ram för investeringar i fjärrvärme under 2023 är 12 MSEK 

2. Ram för Stadsnäts investeringar - TEAB 
a. Stadsnätsutbyggnad Landsbygd (Velinga, Ettak/Suntak, Orleka, Västra 2) 229 kunder 

10,5 MSEK, exkl ev. bidrag om 6,9 MSEK 
b. Stadsnätsutbyggnad övrigt 2 MSEK 

Ram för investeringar i stadsnätet under 2023 är 12,5 MSEK 

3. Ram för GFs investeringar – TEAB 
a. Fönsterbyte Elhuset 3 MSEK 

Ram för investeringar i GF under 2023 är 3 MSEK 

 

Ram för investeringar i TEAB under 2023 är 27,5 MSEK 

 

4. Ram för investeringar TENAB  
a. El kvalité och driftsäkring, 2,5 MSEK 
b. Kablifiering 3 MSEK (Ettak/Suntak) 
c. Förstärkningar elnät 3 MSEK 
d. Mottagningsstations utrustningar 8 MSEK (Reläskydd, Shuntreaktor, Etapp 2 Västra) 
e. Nyanslutningar 1 MSEK 

Ram för investeringar i elnät under 2023 är 17,5 MSEK 

5. Ram för investeringar TBAB 
a. Renovering KV. Björnen   36 MSEK 
b. Löpande re-investeringar (Hissar Thule) 3 MSEK 
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c. Energibesparande åtgärder  0,5 MSEK 
d. Verktyg & Maskiner   0,3 MSEK 
e. Tillvalslistan   0,3 MSEK 
f. Trivsel & Boende & Miljöåtgärder 0.5 MSEK 

 
Ram för investeringar i TBAB under 2023 är 40,6 MSEK 

 

Totalt investeringsbehov 85,6 MSEK inom TEAB/TENAB/TBAB. 

Vi investerar med egna medel 49,5 MSEK och lånar 36 MSEK av 85,6 MSEK. 

 

Målsättningen för kommande års investeringar bör vara att vi som tidigare år investerar med egna 
medel och inga nya lån tas upp, utöver gatubelysnings projektet för 2023. Investeringsramen för 
TEAB koncernen bör ligga kring ca 45 MSEK, beroende på kommande kassaflödesberäkning kan 
summan revideras efter fastställd resultatbudget för 2023. 

 

Finansiering 

TENAB är i behov av ett lån från TEAB om 25 MSEK, en revers behövs. Vår beräkning är att det inte 
krävs nya lån i TEAB för att göra detta. 

1. Nyupplåning 
a. Lån planeras till renovering Kv.- Björnen 36 MSEK 

2. Ränta 
a. Budgeten utgår ifrån att ränta är på rörliga lån är 3 % under 2023. 

 
Avgifter 

Avgifter för elnät höjs med 5 % (ca 2 MSEK) 

Avgifter större produktionsanläggningar x % (2 MSEK) (ökad elnätsförlust kostnad 2023) 

Avgifter för fjärrvärme oförändrad 

Hyreshöjningar ca 2 % (ca 500 tkr) 

 

Personal 

Löneökningarna är 3,5 % under 2023. Ca 0,4 MSEK 

Ersättningsrekryteringar under 2023.  

System/Verksamhetsutvecklare/Dokumentation, 1-2 personer 

 

Övriga kostnader 

Marknadsmedel 0,6 MSEK 
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Nyckeltal  

 Budget 2023 Utfall 2021 
Försäljning elenergi 127 GWh 130 GWh 
Fjärrvärmeförsäljning  54 GWh 57 GWh 
Elproduktion Eldaren 8,5 GWh 8,6 GWh  
El-pris 2,70 kr/kWh  
El pris matrishandel 1,25 kr/kWh  
Fjärrvärmeproduktion 70 GWh 73 GWh 
Nätförluster EL 6,1 GWh 5,4 GWh 
Nätförluster FJV 6 GWh 5,5 GWh 
Abonnerad Effekt EL 29 MW 29 MW  
Egen förb EL (Eldaren, GBL, 
TBAB) 

3,5 GWh  

Producerad energi inom TENAB 111,6 GWh 100 GWh (Råm.hem hela året) 
Inköp EL från VF 43 GWh 64 GWh 
Utmatning EL till VF 36 GWh 20 GWh (Råm.hem hela året) 
Fiber/Lan 250 nya kunder 2021-07-01, 4253 st 
Tjänstekund TEAB 300 kunder 45 st (2022-08-01  
Elhandel Kund 200 nya kunder 275 st 
Elhandel elpris Elpris Fast 3,10 kr/kWh 

Gamla Avtal 50 öre/kWh 
 

Elhandel elpris Elpris Rörligt 2,70 kr/kWh  
Elhandel kWh 54 GWh 54 GWh 
Uthyrningsgrad 99%  99% 

 

 

Mattias Andersson, VD 
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Jämställdhet

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

Bekämpa 
klimatförändringarna

Hållbara städer och 
samhällen

Hållbar energi för alla

Hållbara fastigheter

Omsättning 300 MSEK

Hållbar infrastruktur 

Fossilfritt företag

Ekonomisk soliditet 35%

Tidaholms bästa arbetsplats

Högsta kundnöjdhet

99,99% Drift/leveranssäkerhet

Långsiktiga mål StrategierVision
Affärsidé

Vi utvecklar Tidaholmsbygden
____________ 

Vi gör det attraktivt att leva, verka och bo i Tidaholm. 
Vi erbjuder miljömedvetna och skräddarsydda lösningar inom

Fjärrvärme – El – Bredband – Fastigheter
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GDPR och Diarie

Budgetresultat 
koncern XX MSEK

Organisation för framtiden

Ökad soliditet

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Koncernmål (GF)

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 78767A46-C899-4C43-84FC-B4BE967B5548. Page 8 of 14.

324



250 nyanslutningar

Inga avbrott längre än 12 h

99,9% Dokumenterat infrastruktur

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Stadsnät
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99,9% driftsäkerhet

Utökad utbyggnad av fjv-nätet (8 nya kunder)

Långsiktig plan på bränsle

upphandlingar

Utbyggnad Eldaren

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Fjärrvärme
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Verksamhetsutveckling

(digitalisering, rutiner mm)

200 nya kunder

Aktivt arbete med NKI-åtgärder

Möta den ”nya” energimarknaden, 
risk minimerat sätt  

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Elhandel
Marknad

Kundservice
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Renovera enl. plan

Tillgänglighet 99,5%

Öka Förvaltningskvalité till XX%

Energibesparingar 3%

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Bostad
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Drift & underhåll av 
elnätet

99,993 % leveranssäkerhet

Kablifiera 1 mil luftledning

Aktivt arbeta med personal, 
effektivitet, kompetens, utbildning

Aktivitet

Mål 2023

Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Elnät
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Tidaholms Elnät AB 556004–3332 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022  
2022-09-08 

 
 
Plats och tid:  Stenungsbaden Stenungssund,  
  klockan 10.00-13.00 
  
Beslutande:  Ingela Backman, styrelseordförande 
  Mikael Hallin, vice ordförande 
  Per Bergström, ledamot 
  Mikael Snäll, ledamot 
  Michael Brisman, ledamot 
  Katarina Wallgren, ledamot 
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
  Linda Göransson, TEAB 
  Andreas Melander, Vision 
  Michael Löfborg, SEKO 
  Johannes Larsson, TEAB 
   
Frånvarande:  Maria Fredriksson, ledamot 
 

1. Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för TENAB öppnat. 
 

2. Fastställande av dagordning 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

3. Val av justerare 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att välja Mikael Snäll som justerare. 
 

4. Ekonomisk rapport 
 
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år.  
Konstaterar att resultatet för juli är bättre än budgeterat. Ackumulerat resultat för året är sämre än 
budgeterat. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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Tidaholms Elnät AB 556004–3332 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 5 2022  
2022-09-08 

 
 

5. VD-rapport 
 
VD informerar om: 
·       Elnät 
·       Löpande verksamhet 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

6. Produktionstariff 
 
VD redgör för hur kostnaderna för nätförluster ökar i takt med ökade elpriser. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att upphäva beslutet som fattades på styrelsemöte 4 den 3/6-2022 paragraf 6, 
revidering av elnätspriser för produktionsanläggningar. 
 

7. Budgetförutsättningar 2023 
 
VD föredrag förslag till budgetförutsättningar för 2023. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen besluta att fastställa budgetförutsättningar för 2023 enligt förslag. 
 

8. Mål 2023 
 
VD föredrag verksamhetens mål för kommande år. 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

9. Övriga frågor 
 
10. Sammanträdets avslutande 
 
Ordföranden avslutar mötet 
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2022  Utfall
Andel i förh. till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2022  Utfall

Andel i förh. till 
omsättn

2022  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021

Juli Juli tkr Ack. Ack. tkr Utfall - Ack
2 812 100,0% 2 631 100,0% 181 28 765 100,0% 27 462 100,0% 1 303 27 100

0  0 0 0 0
-596 21,2% -758 28,8% 162 -10 612 -36,9% -6 310 -23,0% -4 302 -5 608

-1 218 43,3% -1 646 62,6% 428 -11 388 -39,6% -12 795 -46,6% 1 407 -11 301
0 0,0% 0 0,0% 0 -9 0,0% 0 0,0% -9 0

998 35,5% 227 8,6% 771 6 756 23,5% 8 357 30,4% -1 601 10 191
-625  -635 10 -4 374 -4 445 71 -4 113
373 13,3% -408 -15,5% 781 2 382 8,3% 3 912 14,2% -1 530 6 078
-33 -35 2 -231 -245 14 -241

Resultat efter fin int./kostn. 340 -443 16,8% 783 2 151 3 667 5 837
340 12,1% -443 -16,8% 783 2 151 7,5% 3 667 13,4% -1 516 5 837

Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader

Årets resultat

Inköp av elkraft, varor och mtrl

Resultat TENAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
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Budgetförutsättningar 2022 för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostads AB. 

Inledning 

Målsättningen med dokumentet är att klargöra förutsättningar inför budget 2023 Dokumentet skall 
ses som preliminära förutsättningar inför utarbetande av Budget 2023. De antagandena etc. som 
slutligen görs, framgår av Budget 2023.  

Kassaflödesuppskattning ger oss utrymme att investera för ca XX-XX MSEK med egna medel. (Vi får 
inte fram summan här förrän alla våra avd. budgetar är klar, men vi har tittat på föregående år för att 
hitta en nivå med investering, vi kommer att uppdatera alla investeringar till kommande budget) 

Investeringar 

1. Ram för fjärrvärme investeringar - TEAB 
a. Kulvertutbyggnad 7 MSEK 
b. Produktionsförbättringar Eldaren 1 MSEK 
c. Nya lokaler (fastighetsköp, projektering) 4 MSEK 

Ram för investeringar i fjärrvärme under 2023 är 12 MSEK 

2. Ram för Stadsnäts investeringar - TEAB 
a. Stadsnätsutbyggnad Landsbygd (Velinga, Ettak/Suntak, Orleka, Västra 2) 229 kunder 

10,5 MSEK, exkl ev. bidrag om 6,9 MSEK 
b. Stadsnätsutbyggnad övrigt 2 MSEK 

Ram för investeringar i stadsnätet under 2023 är 12,5 MSEK 

3. Ram för GFs investeringar – TEAB 
a. Fönsterbyte Elhuset 3 MSEK 

Ram för investeringar i GF under 2023 är 3 MSEK 

 

Ram för investeringar i TEAB under 2023 är 27,5 MSEK 

 

4. Ram för investeringar TENAB  
a. El kvalité och driftsäkring, 2,5 MSEK 
b. Kablifiering 3 MSEK (Ettak/Suntak) 
c. Förstärkningar elnät 3 MSEK 
d. Mottagningsstations utrustningar 8 MSEK (Reläskydd, Shuntreaktor, Etapp 2 Västra) 
e. Nyanslutningar 1 MSEK 

Ram för investeringar i elnät under 2023 är 17,5 MSEK 

5. Ram för investeringar TBAB 
a. Renovering KV. Björnen   36 MSEK 
b. Löpande re-investeringar (Hissar Thule) 3 MSEK 
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c. Energibesparande åtgärder  0,5 MSEK 
d. Verktyg & Maskiner   0,3 MSEK 
e. Tillvalslistan   0,3 MSEK 
f. Trivsel & Boende & Miljöåtgärder 0.5 MSEK 

 
Ram för investeringar i TBAB under 2023 är 40,6 MSEK 

 

Totalt investeringsbehov 85,6 MSEK inom TEAB/TENAB/TBAB. 

Vi investerar med egna medel 49,5 MSEK och lånar 36 MSEK av 85,6 MSEK. 

 

Målsättningen för kommande års investeringar bör vara att vi som tidigare år investerar med egna 
medel och inga nya lån tas upp, utöver gatubelysnings projektet för 2023. Investeringsramen för 
TEAB koncernen bör ligga kring ca 45 MSEK, beroende på kommande kassaflödesberäkning kan 
summan revideras efter fastställd resultatbudget för 2023. 

 

Finansiering 

TENAB är i behov av ett lån från TEAB om 25 MSEK, en revers behövs. Vår beräkning är att det inte 
krävs nya lån i TEAB för att göra detta. 

1. Nyupplåning 
a. Lån planeras till renovering Kv.- Björnen 36 MSEK 

2. Ränta 
a. Budgeten utgår ifrån att ränta är på rörliga lån är 3 % under 2023. 

 
Avgifter 

Avgifter för elnät höjs med 5 % (ca 2 MSEK) 

Avgifter större produktionsanläggningar x % (2 MSEK) (ökad elnätsförlust kostnad 2023) 

Avgifter för fjärrvärme oförändrad 

Hyreshöjningar ca 2 % (ca 500 tkr) 

 

Personal 

Löneökningarna är 3,5 % under 2023. Ca 0,4 MSEK 

Ersättningsrekryteringar under 2023.  

System/Verksamhetsutvecklare/Dokumentation, 1-2 personer 

 

Övriga kostnader 

Marknadsmedel 0,6 MSEK 
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Nyckeltal  

 Budget 2023 Utfall 2021 
Försäljning elenergi 127 GWh 130 GWh 
Fjärrvärmeförsäljning  54 GWh 57 GWh 
Elproduktion Eldaren 8,5 GWh 8,6 GWh  
El-pris 2,70 kr/kWh  
El pris matrishandel 1,25 kr/kWh  
Fjärrvärmeproduktion 70 GWh 73 GWh 
Nätförluster EL 6,1 GWh 5,4 GWh 
Nätförluster FJV 6 GWh 5,5 GWh 
Abonnerad Effekt EL 29 MW 29 MW  
Egen förb EL (Eldaren, GBL, 
TBAB) 

3,5 GWh  

Producerad energi inom TENAB 111,6 GWh 100 GWh (Råm.hem hela året) 
Inköp EL från VF 43 GWh 64 GWh 
Utmatning EL till VF 36 GWh 20 GWh (Råm.hem hela året) 
Fiber/Lan 250 nya kunder 2021-07-01, 4253 st 
Tjänstekund TEAB 300 kunder 45 st (2022-08-01  
Elhandel Kund 200 nya kunder 275 st 
Elhandel elpris Elpris Fast 3,10 kr/kWh 

Gamla Avtal 50 öre/kWh 
 

Elhandel elpris Elpris Rörligt 2,70 kr/kWh  
Elhandel kWh 54 GWh 54 GWh 
Uthyrningsgrad 99%  99% 

 

 

Mattias Andersson, VD 
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Jämställdhet

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

Bekämpa 
klimatförändringarna

Hållbara städer och 
samhällen

Hållbar energi för alla

Hållbara fastigheter

Omsättning 300 MSEK

Hållbar infrastruktur 

Fossilfritt företag

Ekonomisk soliditet 35%

Tidaholms bästa arbetsplats

Högsta kundnöjdhet

99,99% Drift/leveranssäkerhet

Långsiktiga mål StrategierVision
Affärsidé

Vi utvecklar Tidaholmsbygden
____________ 

Vi gör det attraktivt att leva, verka och bo i Tidaholm. 
Vi erbjuder miljömedvetna och skräddarsydda lösningar inom

Fjärrvärme – El – Bredband – Fastigheter
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GDPR och Diarie

Budgetresultat 
koncern XX MSEK

Organisation för framtiden

Ökad soliditet

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Koncernmål (GF)
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250 nyanslutningar

Inga avbrott längre än 12 h

99,9% Dokumenterat infrastruktur

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Stadsnät
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99,9% driftsäkerhet

Utökad utbyggnad av fjv-nätet (8 nya kunder)

Långsiktig plan på bränsle

upphandlingar

Utbyggnad Eldaren

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Fjärrvärme
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Verksamhetsutveckling

(digitalisering, rutiner mm)

200 nya kunder

Aktivt arbete med NKI-åtgärder

Möta den ”nya” energimarknaden, 
risk minimerat sätt  

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Elhandel
Marknad

Kundservice

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 5E9A918E-9F90-4475-8643-636DF8F4BB92. Page 11 of 14.

341



Renovera enl. plan

Tillgänglighet 99,5%

Öka Förvaltningskvalité till XX%

Energibesparingar 3%

Aktivitet

Mål 2023 Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Bostad
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Drift & underhåll av 
elnätet

99,993 % leveranssäkerhet

Kablifiera 1 mil luftledning

Aktivt arbeta med personal, 
effektivitet, kompetens, utbildning

Aktivitet

Mål 2023

Aktiviteter

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet
Elnät
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