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Kommunstyrelsen 

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

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

KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
 
 
Dag och tid: 2021-09-08 kl. 08:30 
Plats: Digitalt/Sessionssalen 
Justerare: Lennart Nilsson (SD) alt Ingemar Johansson (L)  
 
Gruppmöten hålls digitalt kl. 07:30 med inloggning från kl. 07:15 

 
Kallade 
 
Ledamöter 
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (L) vice ordförande, 
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Hajrudin Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), 
Johan Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
 
 
Ersättare 
Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp 
(S), Zelal Yesildeniz (-), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD), Birgitta 
Andersson (L), Peter Friberg (M), Ida Davidsson (-), Marika Lund (SD). 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Val av mötesobservatör 2021/148 

2 Information om koldioxidbudget och strategisk 
handlingsplan för Tidaholms kommun 

2021/237 

3 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande till 
investeringsprojekt Björne 

2020/416 

4 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads 
AB, pga investeringsprojekt Björnen 

2020/352 

5 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB 

2021/184 

6 Beslut om investeringsmedel till trafikhinder på 
parkeringar 

2021/236 

7 Beslut om svar på förfrågan angående investering i ny 
förskola 

2021/46 

8 Beslut om besvarande av motion om mensskydd 2020/336 
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9 Beslut om valdistriktsindelning inför allmänna valet år 
2022 

2021/260 

10 Beslut om förlängning av regional handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2022 

2021/193 

11 Val av ägarrepresentant till samordningsförbundet 
Skaraborg 

2020/273 

12 Val av ersättare till personalutskottet mandatperiod 
2018-2022 

2018/433 

13 Beslut om strategisk plan och budget för år 2022-2024 2020/400 

14 Anmälan av delegationsbeslut 2021/4 

15 Rapporter och inkomna skrivelser 2020/401 

16 Information från kommunalrådet, kommundirektören 
och övriga ledamöter 

2021/1 

17 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 2021/6 

18 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 2021/7 

19 Rapport från de kommunala bolagen 2021/8 

20 Återkoppling angående arbetsmiljön 2021/90 

21 Rapport från mötesobservatör 2021/148 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-31 
 
Ärendenummer 
2021/237 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Besök från Chalmers industriteknik  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har anlitat Chalmers industriteknik för att ta fram 
en koldioxidbudget samt en strategisk handlingsplan för Tidaholms kommun.  
 
Representanter från företaget kommer besöka kommunstyrelsens 
sammanträde för att presentera framtagna dokument vilka antogs av 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-17. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/416 

§ 157 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande till 
investeringsprojekt Björnen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde den 8 september år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Bostads AB har inkommit med förfrågan om kommunfullmäktiges 
ställningstagande avseende investeringar i kvarteret björnen. 
 
Renoveringen av kvarteret Björnen uppgår till 26 mnkr. Enligt underlag från 
bolaget är det en enklare renovering som ska genomföras. Att renovera 
fastigheterna i kvarteret Björnen är dock nödvändigt enligt bolaget. 
 
Bolagets investeringar har varit höga senaste åren och kommer fortsatt vara 
höga kommande år. Under perioden kommer bolagets låneskuld att öka och 
soliditeten kommer gå ner till cirka 10 procent som lägst.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tidigare påpekat att det finns risker med de 
höga investeringar som ska genomföras av bolaget men vill ändå framhålla att 
det är viktigt att bolaget underhåller och förvaltar sitt befintliga 
fastighetsbestånd. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att som sitt ställningstagande ställa sig positiv till 
investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen. 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att som sitt ställningstagande avstyrka 
investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga 
ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 september år 
2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag. Förvaltningens och 
Lennartssons förslag i sak samt Karlssons förslag om bordläggning. 
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om bordläggning under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Kommunfullmäktiges ställningstagande 

avseende investering i kvarteret Björnen”, ekonomichef Henrik 
Johansson, 2021-08-02. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Skrivelse ”Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1(sida 1)”, 2020-12-29. 

 Skrivelse ”Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - 
Tidaholms Bostads AB”, Tidaholms Bostads AB:s VD Mattias 
Andersson, 2020-12-10. 

 
Sändlista 
Tidaholms Bostads AB 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-02 
 
Ärendenummer 
2020/416 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om Kommunfullmäktiges 
ställningstagande avseende investering i kvarteret Björnen 
 
Ärendet 
Tidaholms Bostads AB (bolaget) har inkommit med förfrågan om 
kommunfullmäktiges ställningstagande avseende investeringar i kvarteret 
björnen. 
 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse, ”Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och 

Kungsbro 1(sida 1)”, Tidaholms Bostad AB 2020-12-29 
 Skrivelse ”Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - 

Tidaholms Bostads AB”, VD Mattias Andersson, 2020-12-10 
 
Utredning 
Renoveringen av kvarteret Björnen uppgår till 26 mnkr. Enligt underlag från 
bolaget så är det en enklare renovering som ska genomföras. Att renovera 
fastigheterna i kvarteret Björnen är dock nödvändigt enligt bolaget. 
 
Bolagets investeringar har varit höga senaste åren och kommer fortsatt vara 
höga kommande åren. Under perioden kommer bolagets låneskuld att öka 
och soliditeten kommer gå ner till ca 10 % som lägst.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen har i tidigare ärende KF § 85/2021 ”Beslut om 
riskbedömning av bostadsbolaget” påpekat att det finns risker med de höga 
investeringar som ska genomföras av bolaget. Det är dock viktigt att bolaget 
underhåller och förvaltar sitt befintliga fastighetsbestånd. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande ställa sig positiv till investeringsprojekt renovering av 
kvarteret Björnen 

 
Sändlista 
Tidaholms Bostads AB
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Renovering Kv. Björnen 

Vi avser att renovera Kv. Björnen, renoveringen omfattar 48 hyreslägenheter. Då vi är i ett tidigt skede finns 
ingen klar projektbeskrivning på renoveringen. Tidplan för projektet är beräknad till slutet 2021 eller under 
2022 beroende på flera olika faktorer. Byggnaderna medför en något mindre omfattande renovering vilket 
resulterar i en lägra boendekostnad efter renovering. Vi tummar givetvis inte på standarden i lägenheterna. Vi 
ser ett stort värde att kunna ha en varierande hyresnivå på våra fastigheter, vi ska ha ett boende för alla. 
Hyresnivån beräknas bli något lägre än tidigare renoverade område och detta sätter vi stort värde på.  

Vi kommer att renovera upp samtliga lägenheter genom dessa delar: 

 Takbyte 
 Toaletter/badrum renovering 
 Köksbyte 
 Vitvaror 
 Avlopp relinas (hus 3 och 5) 
 Alla Ytskikt 
 Ny el 
 Ytskikt trappuppgångar 
 Nya lägenhet och ytterdörrar 
 Passagesystem entré 
 Inredning garderober mm 
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Kaplanen Etapp 1 

Tidaholm Bostad AB  

 
 

Rambeskrivning – Bygg 

 ABT06 
 

 Beskrivningen ansluter till AMA Hus 18 
 

 Status FHK 
 Datum 2020-12-03 
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 Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 18 
 

 Orientering om projektet 
 Objektet består av två äldre skolbyggnader, Kungsbroskolans Röda samt 

Rosa skolbyggnader, som avses byggas om till flerfamiljshus. Samt utvädig 
miljöer med nya parkeringsplatser, carportar med förrådsdel 

 Skolbyggnaderna är belägna i centrala Tidaholm mellan Östra 
Drottninggatan i söder och Rådhusgatan i norr. 
 

 Byggnadernas exteriör anses vara bevarandevärda och är skydda med 
”varsamhetsbestämmelser (k1, k2, k3, k4, k5) samt rivningsförbud lilla q1 
och q2” i detaljplanen, särskilt värdefull byggnad avses enligt PBL 8 kap 13§.  

 ”Byggnaderna anses särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärlig synpunkt och får därför inte förvanskas” 
 

 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR  
 

 Denna Rambeskrivning avser byggnadsarbeten vid om- och tillbyggnad av 
utbildningslokaler till lägenheter i Röda skolan samt Rosa skolan. 

 I Rosa skolan byggs lägenheter på två plan, 5 lägenheter i entréplanet samt 
1 lägenhet plan 2. 

 I Röda skolan byggs 20 lägenheter fördelat på 3 plan, befintliga trapphus 
förses med hissar. Röda skolan placeras UC i källaren. 

 Erforderliga byggnads- och rivningsarbeten för installationer såsom 
håltagning, efterlagning, ljud- och brandtätningar mm skall utföras. 

 Texten i denna rambeskrivning anger beställarens krav på avseende 
utformning och kvalité. 

 Det åligger entreprenören att utföra fullt färdiga och funktionella bygg- och 
installationsdelar – entreprenören skall upprätta kompletterande 
beräkningar/beskrivningar/ritningar, anskaffa material/varor och utföra 
arbeten i erforderlig omfattning för entreprenadens genomförande. 
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    Tidaholm 2020-12-10 
 
 
    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande 
 
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande gällande renovering och ombyggnad av Kaplanen 1, Kungsbro 1 och 
renovering av Kv. Björnen. 
 
Ombyggnad: 
Investeringen avser ombyggnad av Röda och Rosa skolan, Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
Ombyggnaden kommer att rendera i 26 nya hyreslägenheter och samt iordningställandet av 
ytterområdet på fastigheterna. 
 
Beräknad kostnad för Kaplanen 1 är 37.800.000 kr inkl. ombyggnad och markarbete. 
 
Beräknad kostnad för Kungsbro 1 är 17.200.000 kr inkl. ombyggnad och markarbete. 
 
Renovering: 
Investering för renovering av Kv. Björnen omfattar 48 hyreslägenheter. TBAB planerar att 
renovera på ett något mindre omfattande sätt än tidigare renoveringar. Byggnaderna på 
området medger detta utan att för den delen minska på boende kvalitén för våra hyresgäster. 
 
Beräknad kostnad för Kv. Björnens renovering är 26.000.000 kr. 
 
TBAB begär härmed Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande kring 
ombyggnad av Kaplanen 1, Kungsbro 1 och renovering av KV. Björnen som renderar i 
en investering om 81 MSEK.  
 
 
 
 
Tidaholms Bostads AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/352 

§ 158 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads AB, 
pga investeringsprojekt Björnen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde den 8 september år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Bostads AB har inkommit med förfrågan om utökad borgensram på 
grund av investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen. Beloppet uppgår 
till 26 mnkr. 
 
Tidaholms Bostads AB:s låneskuld har ökat de senaste åren. År 2018 uppgick 
låneskulden och Tidaholms kommuns borgensförpliktelse till 57 mnkr.  
 
Investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen är en del av den 
långsiktiga plan som Tidaholms Bostads AB har tagit fram. Den långsiktiga 
planen, som behandlades i ärende 2020/415, innehåller en genomförd 
riskbedömning av vilken det framgår att soliditeten kommer att minska till cirka 
10 procent under perioden då bolaget genomför de största investeringarna. 
Det framgår dock av samma plan att bolaget kommer klara av de ökade 
lånekostnaderna och den ökade amorteringen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
208 317 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande 
tillstyrka renovering och investering av kvarteret Björnen. 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga 
ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 september år 
2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och Karlssons förslag om bordläggning. 
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om bordläggning under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms bostads 

AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-08-02. 
 Skrivelse ”Kommunfullmäktige Ställningstagande Borgen Kv Björnen”, 

2020-12-10. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Sändlista 
Tidaholms Bostads AB 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-02 
 
Ärendenummer 
2020/352 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om utökad borgensram för Tidaholms 
bostads AB 
 
Ärendet 
Tidaholms Bostads AB har inkommit med förfrågan om utökad borgensram på 
grund av investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen. Beloppet uppgår 
till 26 000 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse ” Kommunfullmäktige Ställningstagande Borgen Kv Björnen”, 

2020-12-10. 
 
Utredning 
Tidaholms Bostads AB låneskuld har ökat de senaste åren. År 2018 så 
uppgick låneskulden och Tidaholm kommuns borgensförpliktelse till 57 mnkr.  
Investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen är en del av den 
långsiktiga planen som Tidaholms bostads har tagit fram. Det är också den 
långsiktiga planen som behandlats i ärende 2020/415 i riskbedömningen som 
genomförts. Där framgår att soliditeten kommer att minska till ca 10 % under 
perioden då bolaget genomför de största investeringarna. I den långsiktiga 
planen visar också bolaget att de kommer klara av de ökade lånekostnaderna 
och den ökade amorteringen. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att borgensförpliktelsen till 
Tidaholms Bostads AB har ökat med ca 150 mnkr senaste åren, och att det 
finns en plan för att öka antalet lägenheter i kommunen. Detta är också i linje 
med ägardirektivet till Tidaholms Bostads AB. Förvaltningen kan konstatera att 
det är en ökad risk när bolagets skuld har ökat och soliditeten minskat. Enligt 
de beräkningar som bolaget har gjort så kommer bolaget klara de ökade 
kostnaderna. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 208 317 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
renovering och investering av kvarteret Björnen 
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Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
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Sändlista 
Tidaholms bostads AB
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Tidaholm 2020-12-10 

 
 
 
 
    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
 
Begäran av kommunal borgen 
 
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att begära kommunalborgen om 
26.000.000 kr. Borgen skall användas till lån som ska finansiera renovering av Kv. Björnen. 
Renoveringen omfattar 48 hyreslägenheter. 
 
 
 
 
Vi begär härmed kommunalborgen om 26.000.000 kr för att renovera fastigheterna på 
området Kv. Björnen. 
 
 
 
 
 
Tidaholms Bostads AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 

23



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/184 

§ 159 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde den 8 september år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
Tidaholms Bostads AB har också inkommit med förfrågan om 
ställningstagande gällande revidering av ägardirektivet avseende 
soliditetsmålet. 
 
Tidaholms Bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att tillstyrka en renovering och 
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta innebär en 
större investering som medför att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet, vilket uppgår till 15 procent, utan att vidta 
försäljningar av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från 
moderbolaget vilket skulle få andra konsekvenser.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
Bostads AB.   
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende 
soliditetsmålet. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att som sitt ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga 
ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 september år 
2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Karlssons förslag om bordläggning. 
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om bordläggning under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77/2021 ”Beslut om 

ställningstagande av förändrade ägardirektiven TBAB”, 2021-06-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14. 
 Utkast - Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2021-05-27. 
 Skrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-05-04. 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostads AB 
Ekonomiavdelningen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/184 

§ 77 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiven 
TBAB 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende 
soliditetsmålet. 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att som sitt ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB. Kommunstyrelsen beslutade att se över 
soliditetsmålet både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Tidaholms 
Bostads AB har också inkommit med förfrågan om ställningstagande gällande 
revidering av ägardirektivet avseende soliditetsmålet. 
 
Tidaholms bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet, där det bland annat framgår att bolaget ska: 
 

 tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra 
Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. 

 vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala bostadsmarknaden 
genom om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter. 

 bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa 
ytterligare bostäder i Tidaholm. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att stå bakom Tidaholms bostads 
ställningstagande att renovera fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
Detta innebär en större investering som innebär att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet som uppgår till 15 %, utan att vidta försäljningar 
av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från moderbolaget 
vilket också får andra konsekvenser.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet, för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
bostadsbolag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att revidera ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att som sitt ställningstagande tillstyrka bolagets 
förslag till revidering av ägardirektiven med tillägget att 
soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå till 15 procent. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14. 
 Utkast 2021-05-27 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB. 
 Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade ägardirektiv 

Tidaholms Bostads AB, 2021-05-04.
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-14 
 
Ärendenummer 
2021/184 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Revidering av ägardirektiv Tidaholms bostads 
AB 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB. Kommunstyrelsen beslutade att se över 
soliditetsmålet både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Tidaholms 
Bostads AB har också inkommit med förfrågan om ställningstagande gällande 
revidering av ägardirektivet avseende soliditetsmålet. 
 
Beslutsunderlag 
 Utkast 2021-05-27 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB 
 Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade ägardirektiv 

Tidaholms Bostads AB, 2021-05-04 
 
Utredning 
Tidaholms bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet, där det bland annat framgår att bolaget ska: 
 

 tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra 
Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. 

 vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala bostadsmarknaden 
genom om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter. 

 bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa 
ytterligare bostäder i Tidaholm. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att stå bakom Tidaholms bostads 
ställningstagande att renovera fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
Detta innebär en större investering som innebär att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet som uppgår till 15%, utan att vidta försäljningar 
av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från moderbolaget 
vilket också får andra konsekvenser.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
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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

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet, för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
bostadsbolag.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska 
uppgå till 15 procent. 

 
Sändlista 
Tidaholms Bostads AB
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Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 
 
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Bostad AB, nedan kallat Bola-
get, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kom-
mun den 2021-XX-XX och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 
2021-XX-XX. 
 
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattan-
de begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kom-
mun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms 
Energi AB.  
 
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet  
Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tida-
holms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av moderbolaget 
med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning 
regleras Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom  
a) gällande bolagsordning,  
b) gällande ägardirektiv,  
c) förekommande avtal mellan moderbolaget och bolaget.  
 
Styrdokument som har antagits av styrelsen i moderbolaget gäller för Bolaget. 
Det antagna styrdokumentet ska genom moderbolagets försorg fastställas vid 
Bolagets styrelse.  
 
2. Kommunens direktivrätt   
Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade 
direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen 
eller annan lag eller författning.  
 
3. Syfte med verksamheten 
3.1  Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisa-
tion. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga mark-
nadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten. 
 
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet 
Bolaget ger moderbolaget möjligheter att på olika sätt agera på den lokala bo-
stadsmarknaden för att stärka utveckling samt genom ett allmännyttigt bo-
stadsföretag främja en god bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bola-
get ska aktivt verka för att skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för 
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt. 
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Detta ska bolaget göra genom att: 
 

 tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra Ti-
daholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. 

 vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala bostadsmarknaden 
genom om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter. 

 bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa yt-
terligare bostäder i Tidaholm. 

 förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts som hyresrätt. Bo-
städerna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk 
eller annan bakgrund, 

 ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boen-
demiljö och servicenivå 

 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.  
 
4. Ägardirektiv 
4.1 Ägardirektiv 
Moderbolaget ska via ombud överlämna antagna ägardirektiv för beslut på bo-
lagsstämma i dotterbolagen. 
 
5. Insyn och ledningsfunktion  
5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion 
Bolagets verksamhet står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen som, genom moderbolaget, utövar kommunens lednings-
funktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kom-
munstyrelsens reglemente. 
 
Styrelsen i moderbolaget äger ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Styrelsen i moderbola-
get ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Moderbola-
get har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information 
från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till 
moderbolaget lämna den information som moderbolaget behöver för att fullgö-
ra sina åtaganden. 
 
Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den 
verksamhet som Bolaget bedrivit under föregående kalenderår till moderbola-
get. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med 
de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina 
ägardirektiv.  
 
Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrap-
port av den interna kontrollen till moderbolaget. 
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Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 
inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.  
 
5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksam-
het. Det är moderbolagets uppgift att lämna dessa ärenden till kommunfull-
mäktige för ställningstagande.   
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:  

- investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt  
- bildande och förvärv av dotterbolag  
- planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp  
 
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:  
- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300-

400 basbelopp  
 
Är bolagets styrelse oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfull-
mäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i bolagsstyrel-
sen begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas 
kommunfullmäktige eller inte. 
 
6. Informationsskyldighet  
6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunsty-
relsen  
Information om bolagets verksamhet och ekonomisk rapportering ska lämnas 
till moderbolaget i enlighet med riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Mo-
derbolaget ansvarar vidare för att vidarebefordra informationen till kommunsty-
relsen.  
 
Bolaget ska även fortlöpande hålla moderbolaget väl informerad om bolagets 
verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar 
till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen: 

a.) protokoll från bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, 
c) bolagets delårsrapporter och årsredovisning, 
d) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,  
e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen 

samt 
f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.   

 
Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana upp-
gifter utelämnas när protokollet lämnas till kommunen. Det ska dock av materi-
alet framgå att en sådan åtgärd har skett. 
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7. Ekonomi  
7.1 Allmänt 
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av fastig-
hetskapitalet tryggas. Avkastningen på Bolagets fastighetsbestånd ska vara 
affärsmässig och långsiktigt i nivå med liknande jämförbara bostadsföretag. 
 
Bolaget ska ha en soliditet på minst 10% och arbeta aktivt för att successivt 
öka soliditeten till minst 15 procent beräknat på justerat eget kapital. Ökningen 
ska i huvudsak vara ett resultat av bolagets löpande verksamhet men även 
köp och försäljning av fastigheter kan bidra till att målet uppnås. Bolaget ska 
senast år 2030 återgå till en soliditet på minst 15% 
 
7.2 Borgen 
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kom-
munal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksam-
hetsår. 
 
7.3 Avkastningskrav 
Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga 
långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Tidaholm med juste-
ring för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Bolaget ska genere-
ra en direktavkastning som ligger på omkring 5 procent. Med direktavkastning 
avses driftnetto i relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde 
(uppskattat till taxeringsvärde gånger 1,33).1  
 
7.4 Budget och handlingsplan  
Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande 
två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Bud-
get och handlingsplan ska lämnas till moderbolaget för vidarebefordran till 
kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.  
 
7.5 Förvaltningsberättelsens innehåll  
Bolagets styrelse ska utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av det kommunala syf-
tet. 
 
7.6 Underlag för kommunkoncernredovisning  
Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge mo-
derbolaget det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upprät-
ta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget har härvidlag att 
följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt moderbolaget meddelar.  
 

 
1 Med begreppet driftnetto avses intäkter minus underhållskostnader minus driftskost-
nader minus fastighetsavgift.   
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7.7 Upphandling 
Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bo-
laget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genom-
förs i kommunkoncernen.  
 
8. Verkställande direktör, VD 
8.1 Tillsättande och avsättande av VD  
Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera 
kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats. 
 
8.2 Instruktion för VD  
Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD.  
 
9. Arbetsordning för styrelsen  
Bolagets styrelse ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbe-
te.  
 
10. Arkivreglemente  
Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:13) ska tillämpas i 
bolaget. 
 
11. Krisberedskap 
Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhets-
område. Bolaget ska också vid behov medverka i kommunkoncernens hante-
ring av extraordinära händelser.  
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    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
 
Ändring av ägardirektiv 
 
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att begära Tidaholms 
kommunfullmäktiges ställningstagande kring förändring av ägardirektiv till Tidaholms 
Bostads AB. 
 
Tidaholms Bostads AB har även arbetat med att förändra modellen kring att beräkna 
avkastningskravet i det befintliga ägardirektivet. TBAB har kommit fram till att dagens 
beräkningsmodell är bra och behöver därför inte ändras. Detta ger oss också möjligheten att 
mäta kommande utfall mot historiska utfall. 
 
Tidaholms Bostads AB föreslår en ändring av soliditetsmål i gällande ägardirektiv från 15% 
till 10%, se bilaga. 
 
 
Vi begär härmed Tidaholms kommunfullmäktige ställningstagande till förändrade 
ägardirektiv enligt bilaga. 
 
 
 
 
 
Tidaholms Bostads AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/236 

§ 88 Beslut om investeringsmedel till trafikhinder på parkeringar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta  
500 000 kr från investeringsreserven till investeringsprojektet. 
Investeringsbudget flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, SBN §102/2021, föreslå 
kommunstyrelsen besluta att avsätta investeringsmedel på 500 000 kr för 
trafikhinder på parkeringar samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att 
utreda och verkställa lämpliga åtgärder. 
 
Tidaholms kommun har haft återkommande problem med folksamlingar och 
hög ljudvolym från bilburna under kvällstid vid ett antal parkeringar i Tidaholm. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför utrett möjligheten att sätta upp 
trafikhinder under kvällstid.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 500 000 kr 
från investeringsreserven till investeringsprojektet. Investeringsbudget 
flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsmedel för trafikhinder på parkeringar”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-08-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsmedel för trafikhinder 

parkeringar”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-05-27. 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut §106/2021 ”Beslut om 

investeringsmedel för trafikhinder på parkeringar”, 2021-06-17. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-13 
 
Ärendenummer 
2021/236 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Investeringsmedel för trafikhinder på 
parkeringar 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat SBN §102/2021 att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att avsätta investeringsmedel på 500 000 kr för 
trafikhinder på parkeringar samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att 
utreda och verkställa lämpliga åtgärder. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Beslut om investeringsmedel för trafikhinder på parkeringar, 

tjänsteskrivelse, Johan Elgh 
 Kalkyl – Bommar och Pollare 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut §106/2021 

 
Utredning 
Tidaholms kommun har haft återkommande problem med folksamlingar och 
ljudvolym från bilburna kvällstid vid ett antal parkeringar i Tidaholm. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför utrett möjligheten att sätta upp 
trafikhinder på kvällstid, enligt upprättad sammanställning och kalkyl. Vilka av 
alternativen som rekommenderas för respektive plats har ännu ej fastställts, 
då detta kräver ytterligare utredning. 
 
Barnrättsbedömning 
Att flytta budgetmedel bedöms inte påverka barn i direkt mening 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500 000 kr från 
investeringsreserven till investeringsprojektet. Investeringsbudget 
flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Sändlista 
SBN
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-27 
 
Ärendenummer 
2021/316 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
   
Johan Elgh     
0502-60 60 85 
johan.elgh@tidaholm.se 
 
 
Beslut om investeringsmedel för trafikhinder parkeringar  
 
Ärendet 
Tidaholms kommun har haft återkommande problem med folksamlingar och 
ljudvolym från bilburna kvällstid vid ett antal parkeringar i Tidaholm. Förslaget 
är att sätta upp trafikhinder för att nyttjas kvällstid. 
 
Beslutsunderlag 
 Bommar och pollare obehörig trafik kalkylering investering,  

2021-05-24. 
 

Utredning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett lämpliga trafikhinder enl. bilaga. 
Dock har det inte fastställts vilket av alternativen som rekommenderas per 
plats utan det krävs ytterligare utredning i den frågan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare tagit beslut om olika andra 
åtgärder för samma problem, så som ordningsföreskrifter och 
parkeringsförbud. Förhoppningen är att dessa åtgärder ger polisen de verktyg 
de behöver och att åtgärden därmed ger effekt. Dock kan inte nyttjande av 
fysiska trafikhinder uteslutas. Det finns stora önskemål från kommunens 
medborgare att vidta så många åtgärder som möjligt i ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en pott av 500 000 kr avsätts för 
ändamålet i syfte att snabbt möjliggöra de mest kritiska åtgärderna 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
avsätta investeringsmedel på 500 000 kr för trafikhinder på parkeringar 
samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda och verkställa 
lämpliga åtgärder. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kostnadsuppskattning för avstängning av obehörig trafik Tidaholm kommun
Kostnad (exkl moms) Bommar, Alternativ 1 Plats Antal alt 1 Antal alt 2 Antal alt 3

15 000 kr Bom Tidvallen 2 2 5
7 000 kr Gjuta fundament Forshallen framsida 1 1 2
2 500 kr Arbetstid inkl admin (5h x 500kr)  Forshallen baksida 1 1 2
1 200 kr Asfalt 4m2 Sparbankshallen 1 1 2
25 700 kr Hellidsskolan 1 1 3

Exempel Rosenbergsskolan 2 2 2
https://www.stangselbutiken.se/sv/manuella-bommar-Bommar/pro-vridbom-vridbom-pro-6-9-m.php Idrottshall Rosenberg 2 2 2

Totalt 10 10 18
Kostnad (exkl moms) Bommar, Alternativ 2

30 000 kr Automatisk vägbom 
7 000 kr Gjuta fundament
2 500 kr Arbetstid inkl admin (5h x 500kr)  Totalkostnad/Plats Antal alt 1 Antal alt 2 Antal alt 3
5 000 kr Elarbete (5h x 1000kr) Tidvallen 51 400 kr 91 400 kr 216 000 kr
1 200 kr Asfalt 4m2 Forshallen framsida 25 700 kr 45 700 kr 86 400 kr
45 700 kr Forshallen baksida 25 700 kr 45 700 kr 86 400 kr

Exempel Sparbankshallen 25 700 kr 45 700 kr 86 400 kr
https://www.stangselbutiken.se/sv/luxe-Bommar/bom-luxe-bom-luxe-7m.php?vat=0 Hellidsskolan 25 700 kr 45 700 kr 129 600 kr

Rosenbergsskolan 51 400 kr 91 400 kr 86 400 kr
Kostnad (exkl moms) Pollare, Alternativ 3 Idrottshall Rosenberg 51 400 kr 91 400 kr 86 400 kr

35 000 kr Automatiska pollare Totalt (exkl driftkostnad) 257 000 kr 457 000 kr 777 600 kr
2 000 kr Arbetstid inkl admin (4h x 500kr) 
5 000 kr Elarbete (5h x 1000kr)
1 200 kr Asfalt 4m2 Kommentar: Detta är fiktiva siffror vilket innebär att de kan

skilja sig från verkligheten. LokalTrafikFöreskrift om förbud mot
fordon mellan 22:00 - 06:00 för varje plats innebär en
administrativ kostnad om 1000kr.

43 200 kr
Exempel
B-LOCK140 automatiska pollare Automatisk pollare 500/Ø140/4mm (stangselbutiken.se)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-17 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/316 

§ 102 Beslut om investeringsmedel för trafikhinder på parkeringar 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
avsätta investeringsmedel på 500 000 kr för trafikhinder på parkeringar 
samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda och verkställa 
lämpliga åtgärder. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har haft återkommande problem med folksamlingar och 
ljudvolym från bilburna kvällstid vid ett antal parkeringar i Tidaholm. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför utrett möjligheten att sätta upp 
trafikhinder kvällstid, enligt upprättad sammanställning och kalkyl. Vilka av 
alternativen som rekommenderas för respektive plats har ännu ej fastställts, 
då detta kräver ytterligare utredning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 500 000 kr avsätts för vidare 
utredning och verkställande, i syfte att snabbt möjliggöra de mest kritiska 
åtgärderna. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att avsätta investeringsmedel på 500 000 kr 
för trafikhinder på parkeringar samt uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda och verkställa lämpliga 
åtgärder. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 63/2021 ”Beslut 

om investeringsmedel för trafikhinder på parkeringar”, 2021-06-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsmedel för trafikhinder 

parkeringar”, 2021-05-27. 
 Sammanställning ”Bommar och pollare obehörig trafik kalkylering 

investering”,  
2021-05-24. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/46 

§ 90 Beslut om svar på förfrågan angående investering i ny 
förskola 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att översända barn- 
och utbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
som svar på Kunskapsförskolans förfrågan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
VD för Kunskapsförskolan har till kommunstyrelsen erbjudit sig att etablera en 
förskola i Tidaholms kommun. På fråga har VD specificerat att 
Kunskapsförskolan i dagsläget vill veta om det finns behov av en ny förskola 
och om det finns möjlig mark att förvärva.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i 
ärendet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut, § 34/2021, hänvisat till 
förvaltningens yttrande. Av yttrandet framgår att det i dagsläget finns ett behov 
av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm med cirka 20 platser. I 
dagsläget finns ingen fastställd tidsplan för när dessa lokaler kommer att vara 
färdigställda.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut, § 100/2021, beslutat att 
överlämna upprättad utredning till kommunstyrelsen. Av utredningen framgår 
bland annat följande. Tidaholms kommun har idag ingen tillgänglig mark som 
är planlagd för förskoleändamål. Vidare bedömer förvaltningen att det inte 
finns stöd i, den av kommunfullmäktige antagna, riktlinjen för markanvisningar 
att direktanvisa annan mark som skulle kunna planläggas för ändamålet till 
Kunskapsförskolan då det inte föreligger uppenbara skäl att välja just den 
intressenten. Om barn- och utbildningsnämnden föreslår att det ska initieras 
ett ärende kring markanvisning för ny förskola föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ett öppet ansökningsförfarande ska 
användas i syfte att upprätthålla likabehandlingsprincipen och följa antagna 
riktlinjer.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att översända barn- 
och utbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
som svar på Kunskapsförskolans förfrågan.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på förfrågan gällande investering i ny 

förskola”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-06-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2021 ”Beslut om yttrande 

gällande direktanvisning för förskola”, 2021-06-17. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande ansökan om direktanvisning 
Kunskapsförskolan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-06-10. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 34/2021 ”Beslut om yttrande 
gällande behov av förskola”, 2021-03-18. 

 E-post med svar om investering i ny förskola, VD Per Uppman,  
2021-01-27. 

 E-post ”Till kommunstyrelsen. Investering i ny förskola”, VD Per 
Uppman, 2021-01-25. 

44



 1/2

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-30 
 
Ärendenummer 
2021/46 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om svar på förfrågan gällande investering i ny förskola 
 
Ärendet 
VD för Kunskapsförskolan har till kommunstyrelsen erbjudit sig att etablera en 
förskola i Tidaholms kommun. På fråga har VD specificerat att 
Kunskapsförskolan i dagsläget vill veta om det finns behov av en ny förskola 
och om det finns möjlig mark att förvärva.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2021 ”Beslut om yttrande 

gällande direktanvisning för förskola”, 2021-06-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande ansökan om direktanvisning 

Kunskapsförskolan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-06-10. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 34/2021 ”Beslut om yttrande 

gällande behov av förskola”, 2021-03-18. 
 E-post med svar om investering i ny förskola, VD Per Uppman, 2021-

01-27. 
 E-post ”Till kommunstyrelsen. Investering i ny förskola”, VD Per 

Uppman, 2021-01-25. 
 
Utredning 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut 2021-03-18 (§ 34/2021) 
hänvisat till förvaltningens yttrande. Av yttrandet framgår att det i dagsläget 
finns ett behov av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm med 
cirka 20 platser. I dagsläget finns ingen fastställd tidsplan för när dessa lokaler 
kommer att vara färdigställda.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut 2021-06-17 (§ 100/2021) beslutat 
att överlämna upprättad utredning till kommunstyrelsen. Av utredningen 
framgår bl.a. följande. Tidaholms kommun har idag ingen tillgänglig mark som 
är planlagd för förskole-ändamål. Vidare bedömer förvaltningen att det inte 
finns stöd i riktlinjen att direktanvisa annan mark som skulle kunna planläggas 
för ändamålet till Kunskapsförskolan, då det inte föreligger uppenbara skäl att 
just välja den intressenten. Om barn- och utbildningsnämnden föreslår att 
initiera ett ärende kring markanvisning för ny förskola, föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ett öppet ansökningsförfarande ska 
användas, i syfte att upprätthålla likabehandlingsprincipen och följa antagna 
riktlinjer.  
 

45



 2/2
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Vidare framgår följande av beslutet. Tidaholms kommun har i den av 
kommunfullmäktige antagna riktlinjen för markanvisningar regler kring hur 
direktanvisningar ska hanteras. För att en direktanvisning ska vara möjlig 
krävs att det är uppenbart att det endast finns en byggherre som är aktuell, 
eller att det finns uppenbara fördelar att samordna en specifik utbyggnad. 
Nämnden bedömer att den inkomna förfrågan inte uppfyller dessa kriterier, 
och att en direktanvisning därför ej bör initieras.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att svara 
Kunskapsförskolan enligt ovan. 
 
Barnrättsbedömning 
Etablering av en ny förskola är ett beslut som berör barn. För det fall att det 
blir aktuellt för Kunskapsförskolan att ansöka om att få etablera en ny förskola 
i Tidaholm kommer en barnrättsbedömning att göras då.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar översända barn- och utbildningsnämndens 
och samhällsbyggnadsnämndens beslut som svar på 
Kunskapsförskolans förfrågan.  

 
Sändlista 
Kunskapsförskolan 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-17 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/78 

§ 100 Beslut om yttrande gällande direktanvisning för förskola 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad 
utredning som yttrande till kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan från Kunskapsförskolan AB om att få 
förvärva mark och starta en förskola. Samhällsbyggnadsnämnden skall yttra 
sig i del av ärendet, gällande direktanvisning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån sitt reglemente och kommunstyrelsens 
begäran att svara på frågeställningen kring mark i ärendet, och förstår 
kommunstyrelsens begäran av yttrande att det endast handlar om en 
direktanvisning. 
 
Tidaholm kommun har i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjen för 
markanvisningar regler kring hur direktanvisningar ska hanteras. För att en 
direktanvisning ska vara möjlig krävs att det är uppenbart att det endast finns 
en byggherre som är aktuell, eller att det finns uppenbara fördelar att 
samordna en specifik utbyggnad. Nämnden bedömer att den inkomna 
förfrågan inte uppfyller dessa kriterier, och att en direktanvisning därför ej bör 
initieras.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
överlämna upprättad utredning som yttrande till kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande ansökan om direktanvisning 

Kunskapsförskolan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-06-10. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande gällande direktanvisning, 

2021-02-02. 
 Riktlinje – Markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-10 
 
Ärendenummer 
2021/78 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Johan Elgh     
0502-60 60 85 
johan.elgh@tidaholm.se 
 
 
Beslut yttrande ansökan om direktanvisning Kunskapsförskolan  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan från Kunskapsförskolan AB om att få 
förvärva mark och starta en förskola. Samhällsbyggnadsnämnden skall yttra 
sig i del av ärendet, gällande direktanvisning. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande gällande direktanvisning, 

2021-02-02. 
 Riktlinje – Markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 

 
Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån sitt reglemente och kommunstyrelsens 
begäran att svara på frågeställningen kring mark i ärendet, och förstår 
kommunstyrelsens begäran av yttrande att det endast handlar om en 
direktanvisning. 
 
Tidaholm kommun har i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjen för 
markanvisningar regler kring hur direktavvisningar ska hanteras. För att en 
direktanvisning ska vara möjlig krävs att det är uppenbart att det endast finns 
en byggherre som är aktuell, eller när det finns uppenbara fördelar att 
samordna en specifik utbyggnad. 
 
Tidaholms kommun har idag ingen tillgänglig mark som är planlagd för 
förskole-ändamål. Vidare bedömer förvaltningen att det inte finns stöd i 
riktlinjen att direktanvisa annan mark som skulle kunna planläggas för 
ändamålet till Kunskapsförskolan, då det inte föreligger uppenbara skäl att just 
välja den intressenten. Om barn- och utbildningsnämnden föreslår att initiera 
ett ärende kring markanvisning för ny förskola, föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ett öppet ansökningsförfarande ska 
användas, i syfte att upprätthålla likabehandlingsprincipen och följa antagna 
riktlinjer.  
 
Barnrättsbedömning 
En barnrättsbedömning i ärendet bedöms lämpligen genomföras av barn- och 
utbildningsnämnden i detta skede, alternativt av 
samhällsbyggnadsförvaltningen om en markanvisning beslutas att initieras 
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om tilldelning. 
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Förslag till beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad 

utredning som yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/76 

§ 34 Beslut om yttrande gällande behov av förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden besluta att översända yttrande gällande 
behov av förskola till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om det finns behov av ny förskola 
samt om det finns någon möjlig mark att förvärva för etablering av förskola i 
Tidaholms kommun.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter gällande behov av ny förskola. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
översända yttrande gällande behov av förskola till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 19/2021 ”Beslut om yttrande 

gällande behov av förskola”, 2021-03-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande behov av förskola”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 
 Yttrande gällande behov av förskola. 
 Skrivelse från kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande gällande behov 

av förskola”, 2021-02-02. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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From:                                 Per Uppman
Sent:                                  Wed, 27 Jan 2021 16:27:31 +0000
To:                                      Jenny Beckman
Subject:                             Re: Till kommunstyrelsen - Investering i ny förskola

Hej, 
Just nu vill vi veta om;
A) finns det behov av ny förskola 
B) finns det möjlig mark för oss att förvärva.
Om ovan finns så ansöker vi om tillstånd.
Mvh

/Per Uppman, från mobil

27 jan. 2021 kl. 13:56 skrev Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>:

 
OK, tack för svaret. Vi kommer att börja med skicka förfrågan till 
samhällsbyggnadsnämnden på remiss, så vet du vad som händer inledningsvis. 
 
En fristående förskola ska ju ansöka om tillstånd från kommunen, men jag tolkar det inte 
som att detta är en sådan ansökan i dagsläget. Stämmer det? 
 
Med vänlig hälsning Jenny Beckman  
 

Från: Per Uppman <per.uppman@kunskapsforskolan.se> 
Skickat: den 27 januari 2021 13:51
Till: Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>
Ämne: Re: Till kommunstyrelsen - Investering i ny förskola 
 
Hej,  
 
Det är en öppen fråga. 
 
Mvh 

/Per Uppman, från mobil 

 

27 jan. 2021 kl. 13:14 skrev Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
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Vi har tagit emot din förfrågan om direktanvisning av mark, har registrerat 
den och kommer att handlägga den.  
  
Jag undrar om det är någon specifik mark ni har i åtanke eller om det är en 
mer öppen fråga? 
  
Med vänlig hälsning Jenny Beckman 
  
  
Jenny Beckman 
Kommunjurist 
  
0502-60 60 45 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 
  
www.tidaholm.se 
  
<image001.jpg> 
  
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer 
information hur Tidaholms kommun hanterar personuppgifter se https://tidaholm.se/kommun--
politik/du--politiken/personuppgifter.html  
  
  
  
  
  

Från: Per Uppman <per.uppman@kunskapsforskolan.se> 
Skickat: den 25 januari 2021 14:39
Till: Tidaholms Kommun <noreply@tidaholm.se>
Ämne: Till kommunstyrelsen - Investering i ny förskola 
  
Investering i ny förskola! 
  
Kunskapsförskolan vill härmed erbjuda sig att etablera en förskola i er 
kommun. Vi önskar att få en direktanvisning av mark där vi själva kan 
investera i byggnation av egen förskola och även att vi driftar den som en 
privat operatör.  
  
Vi önskar att kommunstyrelsen överväger den ekonomiska fördelen för detta 
samt att öka valfriheten i er kommun. 
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Vänligen 
  
  
Per Uppman 
------------------------------------ 
VD 
Kunskapsförskolan 
T:+46 708-150350 
www.kunskapsforskolan.se 
  
  

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker 
att meddelandet borde stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att 
rapportera detta Rapportera spam  
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From:                                 Per Uppman
Sent:                                  Mon, 25 Jan 2021 13:38:32 +0000
To:                                      Tidaholms Kommun
Subject:                             Till kommunstyrelsen - Investering i ny förskola

Investering i ny förskola! 
 
Kunskapsförskolan vill härmed erbjuda sig att etablera en förskola i er kommun. Vi önskar att få en 
direktanvisning av mark där vi själva kan investera i byggnation av egen förskola och även att vi driftar 
den som en privat operatör.  
 
Vi önskar att kommunstyrelsen överväger den ekonomiska fördelen för detta samt att öka valfriheten i 
er kommun. 
 
 
 
Vänligen 
 
 
Per Uppman 
------------------------------------ 
VD 
Kunskapsförskolan 
T:+46 708-150350 
www.kunskapsforskolan.se 
 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/336 

§ 92 Beslut om besvarande av motion om mensskydd 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller att hälften av jordens befolkning har mens men att alla 
inte har råd med mensskydd. Motionärerna ifrågasätter varför flickor som får 
mens ska behöva bekosta det då det är något som de inte kan göra något åt. 
Enligt motionärerna är kostnad för mensskydd ytterst är en klass- och 
jämställdhetsfråga som även Tidaholms kommunfullmäktige bör ta på allvar. 
Motionärerna anser även att en utdelning av mensskydd via ett besök hos 
skolsjuksköterska eller kurator dessutom kan ses som en satsning på ungas 
fysiska och psykiska hälsa då eleverna får möjlighet att skapa relationer till 
dessa yrkespersoner. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att barn- och 
utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda kostnadsfri utdelning 
av mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskolan i Tidaholms 
kommun. Motionärerna yrkar även på att det ska utredas hur erbjudandet ska 
gå till. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-21, att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2021-01-21, att inte lämna något 
förslag till beslut angående motionen eftersom nämnden ansåg att frågan om 
kostnadsfritt mensskydd inte är en fråga för barn- och utbildningsnämnden. 
Nämnden beslutade även att komplettera den utredning som gjorts med att 
mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i anslutning till 
skolsköterskans rum vilken finns tillgänglig under hela skoldagen. 
 
Utredningen som nämns i beslutet står i den tjänsteskrivelse som barn- och 
utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet. Av utredningen framgår det att 
det i dagsläget tillhandahålls kostnadsfritt mensskydd till elever i grund- och 
gymnasieskolan hos respektive skolsköterska och att utdelning sker till de 
elever som uppsöker skolsköterska för detta ändamål. Rutinen anses fungera 
väl. 
 
Det framgår även av utredningen att förslaget i motionen om att dela ut 
mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskolan inte kan prioriteras 
inom barn- och utbildningsnämndens givna ekonomiska ramar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-03-24, att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

antagna riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Arbetsutskottet 
grundade sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av 
kommunledningsförvaltningen av vilken det framgår att riktlinje för beredning 
och e-förslag anger att en nämnd som har fått en motion skickad till sig på 
remiss ska lämna ett förslag till beslut som följer något av de förslag till beslut 
som finns uppräknade i riktlinjen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2021-06-10, föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om alla elevers rätt till 

mensskydd”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-08-13. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 77/2021 ”Beslut om svar på 

motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2021-06-10. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om mensskydd”, 2021-03-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 

motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 

remittering av motion – allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 
 Motion ”Allas elever rätt till mensskydd”, 2020-09-28. 

56



 1/2

 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-13 
 
Ärendenummer 
2020/336 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Besvarande av motion om alla elevers rätt till mensskydd 
 
Ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller att hälften av jordens befolkning har mens men att alla 
inte har råd med mensskydd. 
 
Motionärerna ifrågasätter varför flickor som får mens ska behöva bekosta det 
då det är något som de inte kan göra något åt. Enligt motionärerna är kostnad 
för mensskydd ytterst är en klass- och jämställdhetsfråga som även Tidaholms 
kommunfullmäktige bör ta på allvar. 
 
Motionärerna anser även att en utdelning av mensskydd via ett besök hos 
skolsjuksköterska eller kurator dessutom kan ses som en satsning på ungas 
fysiska och psykiska hälsa då eleverna får möjlighet att skapa relationer till 
dessa yrkespersoner. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att barn- och 
utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda kostnadsfri utdelning 
av mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskolan i Tidaholms 
kommun. Motionärerna yrkar även på att det ska utredas hur erbjudandet ska 
gå till. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 77/2021 ”Beslut om svar på 

motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2021-06-10. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om mensskydd”, 2021-03-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 

motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 

remittering av motion – allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 
 Motion ”Allas elever rätt till mensskydd”, 2020-09-28. 

 
Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-21, att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2021-01-21, att inte lämna något 
förslag till beslut angående motionen eftersom nämnden ansåg att frågan om 
kostnadsfritt mensskydd inte är en fråga för barn- och utbildningsnämnden. 
Nämnden beslutade även att komplettera den utredning som gjorts med att 
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mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i anslutning till 
skolsköterskans rum vilken finns tillgänglig under hela skoldagen. 
 
Utredningen som nämns i beslutet står i den tjänsteskrivelse som barn- och 
utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet. Av utredningen framgår det att 
det i dagsläget tillhandahålls kostnadsfritt mensskydd till elever i grund- och 
gymnasieskolan hos respektive skolsköterska och att utdelning sker till de 
elever som uppsöker skolsköterska för detta ändamål. Rutinen anses fungera 
väl. 
 
Det framgår även av utredningen att förslaget i motionen om att dela ut 
mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskolan inte kan prioriteras 
inom barn- och utbildningsnämndens givna ekonomiska ramar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-03-24, att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens 
antagna riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Arbetsutskottet 
grundade sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av 
kommunledningsförvaltningen av vilken det framgår att riktlinje för beredning 
och e-förslag anger att en nämnd som har fått en motion skickad till sig på 
remiss ska lämna ett förslag till beslut som följer något av de förslag till beslut 
som finns uppräknade i riktlinjen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2021-06-10, föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Barnrättsbedömning 
Barn- och utbildningsnämnden har redan gjort en barnrättsbedömning i 
ärendet. 
 
Utredningens slutsatser 
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska 
besluta att avslå motionen. Det framgår av den utredning som barn- och 
utbildningsförvaltningen har gjort att respektive skolsköterska tillhandahåller 
gratis mensskydd till de elever som behöver under skoldagen. Det framgår 
även att en utdelning av mensskydd till alla elever i grund- och 
gymnasieskolan inte kan prioriteras inom barn- och utbildningsnämndens 
givna ekonomiska ramar. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga utan ställer sig 
bakom barn- och utbildningsnämndens förslag till avslag. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Sändlista 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/450 

§ 77 Beslut om svar på motion - allas elever rätt till mensskydd 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering av 
paragrafen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att remittera motionen - 
allas elever rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden. I motionen 
föreslås att barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda 
kostnadsfri utdelning av mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskola 
i Tidaholms kommun samt att barn- och utbildningsnämnden ska utreda 
möjligheten hur detta kan erbjudas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat i ärendet och lämnade då inget 
förslag till beslut till kommunstyrelsen.  
 
Enligt Riktlinje för beredning av motioner och e-förslag, ska nämnd som fått en 
motion skickad till sig på remiss, lämna förslag till beslut, som ska följa något 
av de förslag till beslut som finns uppräknade i riktlinjen. Eftersom barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att inte lämna något förslag till beslut, har 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-06-10. 
 
Utredning 
I dagsläget tillhandahålls kostnadsfritt mensskydd till elever i grund- och 
gymnasieskola hos respektive skolsköterska och utdelning sker till de elever 
som uppsöker skolsköterska för detta ändamål. Denna rutin anses fungera 
väl. Mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i anslutning till 
skolsköterskans rum och finns tillgängligt under hela skoldagen. 
 
I motionen föreslås att kostnadsfri utdelning av mensskydd ska ske till alla 
elever i grund- och gymnasieskola. Förslaget i motionen kan inte prioriteras 
inom barn- och utbildningsnämndens givna ekonomiska ramar. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta om 
omedelbar justering av paragrafen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 49/2021 

”Beslut om svar på motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2021-05-
27. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - allas elever rätt till 
mensskydd”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-20. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut om 
besvarande av motion om mensskydd”, 2021-03-24. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 
motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 
remittering motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 

 Motion – allas elever rätt till mensskydd. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/336 

§ 37 Beslut om besvarande av motion om mensskydd 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen 
om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden 
för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av motioner och e-
förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion om 
allas elevers rätt till mensskydd. I motionen föreslås att barn- och 
utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda kostnadsfri utdelning 
av mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskola i Tidaholms kommun 
samt att barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten hur detta kan 
erbjudas. 
 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen 
om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden 
för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av motioner och e-
förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen 

om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden 
för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av motioner och e-
förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
Enligt Riktlinje för beredning av motioner och e-förslag, ska nämnd som fått en 
motion skickad till sig på remiss, lämna förslag till beslut, som ska följa något 
av de förslag till beslut som finns uppräknade i riktlinjen. Eftersom barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att inte lämna något förslag till beslut, föreslås 
kommunstyrelsen besluta att återremittera remissen till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera 
motionen om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och 
utbildningsnämnden för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av 
motioner och e-förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om elevers rätt till 

mensskydd” sekreterare Karin Hammerby, 2021-03-09. 
 Riktlinje Beredning av motioner och e-förslag, 2020-01-08. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 

motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 

remittering motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 

61



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Motion – allas elever rätt till mensskydd, 2020-09-28. 
 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/450 

§ 7 Beslut om svar på motion angående alla elevers rätt till 
mensskydd 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något förslag till 
beslut eftersom detta inte är en fråga för barn- och 
utbildningsnämnden. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till följande till 
utredningen: Mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i 
anslutning till skolsköterskans rum och finns tillgängligt under hela 
skoldagen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen - allas 
elever rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-02-01. 
 
I motionen föreslås att barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten 
att erbjuda kostnadsfri utdelning av mensskydd till alla elever i grund- och 
gymnasieskola i Tidaholms kommun samt att barn- och utbildningsnämnden 
ska utreda möjligheten hur detta kan erbjudas. 
 
Utredning 
I dagsläget tillhandahålls kostnadsfritt mensskydd till elever i grund- och 
gymnasieskola hos respektive skolsköterska och utdelning sker till de elever 
som uppsöker skolsköterska för detta ändamål. Denna rutin anses fungera 
väl. Mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i anslutning till 
skolsköterskans rum och finns tillgängligt under hela skoldagen. 
 
I motionen föreslås att kostnadsfri utdelning av mensskydd ska ske till alla 
elever i grund- och gymnasieskola. Förslaget i motionen kan inte prioriteras 
inom barn- och utbildningsnämndens givna ekonomiska ramar. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte 
lämna något förslag till beslut eftersom detta inte är en fråga för barn- 
och utbildningsnämnden. 

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till ordförandens förslag till 
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga till 
följande till utredningen: Mensskydd tillhandahålls vid toaletten som 
ligger i anslutning till skolsköterskans rum och finns tillgängligt under 
hela skoldagen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
och ordförandens, samt ett tilläggsyrkande från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets och ordförandens förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - allas elever rätt till 

mensskydd”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-01-14. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2021 ”Beslut 

om svar på motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-
14. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 
remittering motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 

 Motion – allas elever rätt till mensskydd. 
 
Protokollsanteckning 
Lisbeth Ider (V) lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag anser att motionen 
avser ekonomiskt bistånd till intima hygienprodukter. Det går att ansöka om 
bistånd hos socialtjänsten. Det generella barnbidraget utgår till föräldrarna och 
deras ansvar i första hand att tillgodose sina barns behov.” 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/336 

§ 113 Beslut om remittering motion - allas elever rätt till 
mensskydd 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2020-02-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet.  
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2020-02-01. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering motion - allas elever rätt till 

mensskydd”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-10-08. 
 Motion – allas elever rätt till mensskydd. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 89/2020 ”Handlingar att anmäla”, 2020-

09-28. 
 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/260 

§ 93 Beslut om valdistriktsindelning inför allmänna valet år 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att ändra 
gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra i enlighet med bifogad karta.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen, på förslag av 
kommunfullmäktige, ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Länsstyrelsen fattar sitt beslut senast den 1 december året före ordinarie val 
till riksdagen ska hållas, det vill säga 2021-12-01. Kommunen behöver därför 
se över indelningen och fatta ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige senast 
2021-10-31. 
 
Valnämnden uppdrog åt kommunledningsförvaltningen 2019-08-28 att utreda 
om valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket sätt det i så fall 
skulle kunna göras. Utredningen skulle vara klar ett år innan allmänna valet år 
2022. Kommunledningsförvaltningen har genomfört samt presenterat en 
utredning för valnämnden. Valnämnden har därefter 2021-07-21 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att 
ändra gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra i enlighet med bifogad karta. 
 
Av valnämndens beslut framgår det att 4 kap 17 § vallagen anger att ett 
valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade den 1 mars året 
före ordinarie val. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar 
såsom utflyttningar och nybyggnationer. Det framgår av valmyndighetens 
manual att ett valdistrikts gränser i första hand ska följa topografiska 
landmärken, såsom till exempel vattendrag och vägar, som ligger fast mellan 
valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller kommunens 
statistikområden. Gränserna ska inte gå i sicksack över andra gränser utan 
helst helt och hållet följa befintliga gränser. 
 
Tidaholms kommun är idag indelat i sju valdistrikt.  
Valdistrikt Antal röstberättigade 
Tidaholms Innerstad 1540 
Tidaholm Östra 1435 
Tidaholm Västra 1349 
Tidaholm Norra  1324 
Hökensås Norra 1605 
Hökensås Södra/Västra 1446 
Dimbo m.fl.  1416 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Av valnämndens beslut framgår vidare att kommunledningsförvaltningen har 
utrett valdistriktens gränser utifrån etableringen av det nya bostadsområdet 
Rosenberg. Rosenbergsområdet ligger nu i två valdistrikt vilka är Tidaholms 
Västra och Hökensås Södra/Västra. Förslaget från 
kommunledningsförvaltningen är att hela Rosenbergsområdet ska ingå i 
valdistrikt Tidaholms Västra, vilket innebär en flyttning av gränsdragningarna 
mellan Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra. Gränsen föreslås följa 
den nya gränsen för tättbebyggt område (2019). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en beräkning gällande 
maximalt antal boende i området när hela Rosenbergsområdet är bebott (452 
personer). Antal personer är beräknat utifrån vad förvaltningen utgått från vid 
beräkning av dimensionering av el och VA. Antalet röstberättigade i Tidaholms 
kommun är 10 115 personer vilket innebär cirka 80 procent av populationen. 
Det innebär att det maximala antalet röstberättigade i Rosenbergsområdet 
omfattar cirka 362 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även 
inkommit med en beräkning gällande antal inflyttade 2022, denna visar cirka 
129 boende vilket då innebär cirka 103 röstberättigade personer. Detta 
innebär att valdistrikt Tidaholms Västra vid det allmänna valet 2022 beräknas 
omfatta cirka 1452 röstberättigade personer. Vid ett maximalt antal boende i 
Rosenbergsområdet skulle det innebära att valdistriktet maximalt skulle 
innehålla 1711 röstberättigade, vilket är inom det av Länsstyrelsen angivna 
intervallet. Det är svårt att beräkna exakt hur den ändrade gränsdragningen 
påverkar antalet röstberättigade i valdistriktet Hökensås Södra/Västra då 
Rosenbergsområdet är under etablering.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att ändra 
gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra i enlighet med bifogad karta.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 

allmänna valet 2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-02. 
 Valnämndens beslut § 24/2021 ”Beslut om förändrad 

valdistriktsindelning inför allmänna valet 2022”, 2021-07-21. 
 Karta ”Förändring av gränsdragning valdistrikt Tidaholms Västra och 

Hökensås Södra/Västra”.  
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 

allmänna valet 2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-06-15.  
 Valnämndens beslut § 36/2019 ”Beslut om uppdrag att utreda 

valdistriktsindelningen inför allmänna valet 2022”, 2019-08-28. 
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-15 
 
Ärendenummer 
2019/52 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 
allmänna valet 2022 
 
Ärendet 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen, på förslag av 
kommunfullmäktige, ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Länsstyrelsen fattar sitt beslut senast den 1 december året före ordinarie val 
till riksdagen ska hållas, det vill säga 2021-12-01. Kommunen behöver därför 
se över indelningen och fatta ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige senast 
2021-10-31. 
 
Valnämnden uppdrog åt kommunledningsförvaltningen 2019-08-28 att utreda 
om valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket sätt det i så fall 
skulle kunna göras. Utredningen skulle vara klar ett år innan allmänna valet år 
2022. Kommunledningsförvaltningen har genomfört samt presenterat en 
utredning för valnämnden.  
 
Valnämnden har därefter 2021-07-21 (§ 24/2021) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att ändra 
gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra i 
enlighet med bifogad karta. 
 
Beslutsunderlag 
 Valnämndens beslut § 24/2021 ” Beslut om förändrad 

valdistriktsindelning inför allmänna valet 2022”, 2021-07-21. 
 Karta ”Förändring av gränsdragning valdistrikt Tidaholms Västra och 

Hökensås Södra/Västra”.  
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 

allmänna valet 2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-06-15.  
 Valnämndens beslut § 36/2019 ”Beslut om uppdrag att utreda 

valdistriktsindelningen inför allmänna valet 2022”, 2019-08-28. 
 
Utredning 
I valnämndens beslut framgår att enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt 
omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Valdistriktsindelningen ska 
grundas på antal röstberättigade den 1 mars året före ordinarie val. Hänsyn 
ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar och 
nybyggnationer etc.  
 
Det framgår av valmyndighetens manual att ett valdistrikts gränser i första 
hand ska följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag och vägar, 
som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser 
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eller t.ex. kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sick-sack 
över andra gränser utan helst helt och hållet följa befintliga gränser. 
 
Tidaholms kommun är idag indelade i 7 valdistrikt.  
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
Tidaholms Innerstad 1540 
Tidaholm Östra 1435 
Tidaholm Västra 1349 
Tidaholm Norra  1324 
Hökensås Norra 1605 
Hökensås Södra/Västra 1446 
Dimbo m.fl.  1416 
 
I valnämndens beslut framgår vidare att kommunledningsförvaltningen har 
utrett valdistriktens gränser utifrån etableringen av det nya bostadsområdet 
Rosenberg. Rosenbergsområdet ligger nu i två valdistrikt vilka är Tidaholms 
Västra och Hökensås Södra/Västra. Förslaget från 
kommunledningsförvaltningen är att hela Rosenbergsområdet ska ingå i 
valdistrikt Tidaholms Västra, vilket innebär en flyttning av gränsdragningarna 
mellan Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra. Gränsen föreslås följa 
den nya gränsen för tättbebyggt område (2019). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en beräkning gällande 
maximalt antal boende i området när hela Rosenbergsområdet är bebott (452 
personer). Antal personer är beräknat utifrån vad förvaltningen utgått från vid 
beräkning av dimensionering av el och VA. Antalet röstberättigade i Tidaholms 
kommun är 10 115 personer vilket innebär cirka 80 procent av populationen. 
Det innebär att det maximala antalet röstberättigade i Rosenbergsområdet 
omfattar cirka 362 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även 
inkommit med en beräkning gällande antal inflyttade 2022, denna visar cirka 
129 boende vilket då innebär cirka 103 röstberättigade personer. Detta 
innebär att valdistrikt Tidaholms Västra vid det allmänna valet 2022 beräknas 
omfatta cirka 1452 röstberättigade personer. Vid ett maximalt antal boende i 
Rosenbergsområdet skulle det innebära att valdistriktet maximalt skulle 
innehålla 1711 röstberättigade, vilket är inom det av länsstyrelsen angivna 
intervallet. Det är svårt att beräkna exakt hur den ändrade gränsdragningen 
påverkar antalet röstberättigade i valdistriktet Hökensås Södra/Västra då 
Rosenbergsområdet är under etablering.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med valnämndens förslag.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå 
Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att ändra gränsdragningen för 
valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra i enlighet med 
bifogad karta.  
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Sändlista 
Länsstyrelsen Västra Götaland
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-07-21 
Valnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/52 

§ 24 Beslut om valdistriktsindelning inför allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen 
Västra Götaland besluta att ändra gränsdragningen för valdistrikt 
Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra i enlighet med bifogad 
karta.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade 2019-08-28 att uppdra åt förvaltningen att utreda om 
valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket sätt det i så fall skulle 
kunna göras. Utredningen skulle vara klar ett år innan allmänna valet år 2022. 
 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen, på förslag av 
kommunfullmäktige, ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Länsstyrelsen fattar sitt beslut senast den 1 december året före ordinarie val 
till riksdagen ska hållas, det vill säga 1 december 2021. Kommunen behöver 
därför se över indelningen och fatta beslut i kommunfullmäktige senast 31 
oktober 2021.  
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade 
den 1 mars året före ordinarie val. Hänsyn ska tas till eventuella framtida 
kända förändringar såsom utflyttningar, nybyggnationer etc.  
 
Det framgår av valmyndighetens manual att ett valdistrikts gränser i första 
hand ska följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag och vägar, 
som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser 
eller t.ex. kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sick-sack 
över andra gränser utan helst helt och hållet följa befintliga gränser. 
 
Tidaholms kommun är idag indelade i 7 valdistrikt.  
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
Tidaholms Innerstad 1540 
Tidaholm Östra 1435 
Tidaholm Västra 1349 
Tidaholm Norra  1324 
Hökensås Norra 1605 
Hökensås Södra/Västra 1446 
Dimbo m.fl.  1416 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett valdistriktens gränser utifrån 
etableringen av det nya bostadsområdet Rosenberg. Rosenbergsområdet 
ligger nu i två valdistrikt vilka är Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra. Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att hela 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-07-21 
Valnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Rosenbergsområdet ska ingå i valdistrikt Tidaholms Västra, vilket innebär en 
flyttning av gränsdragningarna mellan Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra. Gränsen föreslås följa den nya gränsen för tättbebyggt område 
(2019). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en beräkning gällande 
maximalt antal boende i området när hela Rosenbergsområdet är bebott (452 
personer). Antal personer är beräknat utifrån vad förvaltningen utgått från vid 
beräkning av dimensionering av el och VA. Antalet röstberättigade i Tidaholms 
kommun är 10 115 personer vilket innebär cirka 80 procent av populationen. 
Det innebär att det maximala antalet röstberättigade i Rosenbergsområdet 
omfattar cirka 362 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även 
inkommit med en beräkning gällande antal inflyttade 2022, denna visar cirka 
129 boende vilket då innebär cirka 103 röstberättigade personer.  Detta 
innebär att valdistrikt Tidaholms Västra vid det allmänna valet 2022 beräknas 
omfatta cirka 1452 röstberättigade personer. Vid ett maximalt antal boende i 
Rosenbergsområdet skulle det innebära att valdistriktet maximalt skulle 
innehålla 1711 röstberättigade, vilket är inom det av länsstyrelsen angivna 
intervallet. Det är svårt att beräkna exakt hur den ändrade gränsdragningen 
påverkar antalet röstberättigade i valdistriktet Hökensås Södra/Västra då 
Rosenbergsområdet är under etablering.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 
föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att ändra 
gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra i enlighet med bifogad karta.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 

allmänna valet 2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-06-15. 
 Karta ”Förändring av gränsdragning valdistrikt Tidaholms Västra och 

Hökensås Södra/Västra”.  
 Valnämndens beslut § 36/2019 ”Beslut om uppdrag att utreda 

valdistriktsindelningen inför allmänna valet 2022”, 2019-08-28. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-15 
 
Ärendenummer 
2019/52 Valnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 
allmänna valet 2022 
 
Ärendet 
Valnämnden beslutade 2019-08-28 att uppdra åt förvaltningen att utreda om 
valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket sätt det i så fall skulle 
kunna göras. Utredningen skulle vara klar ett år innan allmänna valet år 2022. 
 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen, på förslag av 
kommunfullmäktige, ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Länsstyrelsen fattar sitt beslut senast den 1 december året före ordinarie val 
till riksdagen ska hållas, det vill säga 1 december 2021. Kommunen behöver 
därför se över indelningen och fatta beslut i kommunfullmäktige senast 31 
oktober 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 Karta ”Förändring av gränsdragning valdistrikt Tidaholms Västra och 

Hökensås Södra/Västra”,  
 Valnämndens beslut § 36/2019 ”Beslut om uppdrag att utreda 

valdistriktsindelningen inför allmänna valet 2022”, 2019-08-28 
 
Utredning 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt.  
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade 
den 1 mars året före ordinarie val. Hänsyn ska tas till eventuella framtida 
kända förändringar såsom utflyttningar, nybyggnationer etc. Ett valdistrikt får 
ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade endast om det finns 
särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt 
svårtillgängligt (t.ex. en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att 
valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort. Endast om det 
finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. 
Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska 
kunna bibehållas 
 
I valmyndighetens manual ”Länsstyrelsens och valnämndens arbete med 
valgeografi och mandat” framgår att när det gäller valdistriktens namn så ska 
beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna 
förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Om ett valdistrikt 
innehåller flera tydliga och likvärdiga områden ska de alla ingå  
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i namnet, med det mest centrala namnet först, till exempel ”Valby, Röstberga 
och Mandatviken”. Om det finns för många likvärdiga områden i valdistriktet, 
så att namnet blir fler än 36 tecken, ska det mest centrala området väljas, följt 
av ”m.fl.”, till exempel ”Valby m.fl.”. 
 
Det framgår även av valmyndighetens manual att ett valdistrikts gränser i 
första hand ska följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag och 
vägar, som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga 
fastighetsgränser eller t.ex. kommunens statistikområden. Gränserna ska inte 
gå i sick-sack över andra gränser utan helst helt och hållet följa befintliga 
gränser. 
 
Tidaholms kommun är idag indelade i 7 valdistrikt.  
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
Tidaholms Innerstad 1540 
Tidaholm Östra 1435 
Tidaholm Västra 1349 
Tidaholm Norra  1324 
Hökensås Norra 1605 
Hökensås Södra/Västra 1446 
Dimbo m.fl.  1416 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett valdistriktens gränser utifrån 
etableringen av det nya bostadsområdet Rosenberg. Rosenbergsområdet 
ligger nu i två valdistrikt vilka är Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra. Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att hela 
Rosenbergsområdet ska ingå i valdistrikt Tidaholms Västra, vilket innebär en 
flyttning av gränsdragningarna mellan Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra. Gränsen föreslås följa den nya gränsen för tättbebyggt område 
(2019). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en beräkning gällande 
maximalt antal boende i området när hela Rosenbergsområdet är bebott (452 
personer). Antal personer är beräknat utifrån vad förvaltningen utgått från vid 
beräkning av dimensionering av el och VA. Antalet röstberättigade i Tidaholms 
kommun är 10 115 personer vilket innebär cirka 80 procent av populationen. 
Det innebär att det maximala antalet röstberättigade i Rosenbergsområdet 
omfattar cirka 362 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även 
inkommit med en beräkning gällande antal inflyttade 2022, denna visar cirka 
129 boende vilket då innebär cirka 103 röstberättigade personer.  Detta 
innebär att valdistrikt Tidaholms Västra vid det allmänna valet 2022 beräknas 
omfatta cirka 1452 röstberättigade personer. Vid ett maximalt antal boende i 
Rosenbergsområdet skulle det innebära att valdistriktet maximalt skulle 
innehålla 1711 röstberättigade, vilket är inom det av länsstyrelsen angivna 
intervallet. Det är svårt att beräkna exakt hur den ändrade gränsdragningen 
påverkar antalet röstberättigade i valdistriktet Hökensås Södra/Västra då 
Rosenbergsområdet är under etablering.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen 

Västra Götaland besluta att ändra gränsdragningen för valdistrikt 
Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra i enlighet med bifogad 
karta.  

 
Sändlista 
Länsstyrelsen Västra Götaland
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-08-28 
Valnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/52 

§ 36 Beslut om uppdrag att utreda valdistriktsindelningen inför 
allmänna valet 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under ett av valnämndens sammanträden inför EU-valet 2019 lyftes frågan 
om valdistriktsindelningen borde förändras och på vilket sätt det skulle kunna 
göras i så fall. 
 
Det konstaterades att det inte fanns tid att utreda detta inför det stundande 
valet men om valnämnden fortfarande anser att valdistriktsindelningen bör ses 
över är det lämpligt att nämnden redan nu ger förvaltningen i uppdrag att göra 
det inför allmänna valet år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av valdistriktsindelning inför allmänna valet 

år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-08-07. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att uppdra åt förvaltningen 
att utreda om valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket 
sätt det i så fall skulle kunna göras. Utredningen ska göras inför 
allmänna valet år 2022.  

 Karin Olofsson (M) föreslår valnämnden besluta att uppdra åt 
förvaltningen att utreda om valdistriktsindelningen borde förändras 
samt på vilket sätt det i så fall skulle kunna göras. Utredningen ska 
vara klar ett år innan allmänna valet år 2022. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att valnämnden beslutar enligt Olofssons 
förslag. 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda om 
valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket sätt det i så fall 
skulle kunna göras. Utredningen ska vara klar ett år innan allmänna 
valet år 2022. 

 

78



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/193 

§ 94 Beslut om förlängning av regional handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-20222 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta den förlängda regionala handlingsplanen för psykisk 
hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 
2021-02-05 där direktionen ställer sig bakom upprättat förslag till förlängning 
av ”Handlingsplanen psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022”. Direktionen 
har även beslutat att rekommendera kommunerna att ta beslut om en 
förlängning av handlingsplanen. 
 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 beslut om att anta den regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och nämnden 
föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom en förlängning av den 
regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 
 
I socialchefens tjänsteskrivelse som ligger som grund för social- och 
omvårdnadsnämndens beslut framgår det att det sedan år 2016 har funnits en 
överenskommelse rörande psykisk hälsa mellan regionen och kommunerna i 
regionen. I handlingsplanen finns femton mål framtagna Det finns även 
aktiviteter och indikatorer kopplade till målen. Arbetet med handlingsplanen 
har skett via de regionala stödstrukturerna, i Tidaholms fall genom 
Kommunalförbundet och trepartsarbetet.  
 
Socialchefen framhåller att de framtagna målen ännu inte är uppnådda men 
att ett arbete pågår och att bedömningen från styrgruppen för handlingsplan 
psykisk hälsa är att handlingsplanen bör förlängas. Denna bedömning delas 
av den lokala organisationen i Tidaholms kommun.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta den förlängda regionala handlingsplanen för psykisk 
hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förlängning av regional handlingsplan 

psykisk hälsa 2018-2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-29. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 69/2021, ”Beslut om 

yttrande - Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa  
2018-2022”, 2021-06-22. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande till KS rörande förlängning av regional 
handlingsplan”, socialchef Maria Olsson, 2021-05-24. 

 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 17/2021. 
 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 
 Bilaga – Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa  

2018-2022. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2018 ”Beslut om förlängning av 

regional handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022”, 2018-04-23, 
(ärendenr: 2017/333). 
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Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-29 
 
Ärendenummer 
2021/193 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om förlängning av regional handlingsplan 
psykisk hälsa 2018-2022 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 
2021-02-05 där direktionen ställer sig bakom upprättat förslag till förlängning 
av Handlingsplanen psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. Direktionen 
har även beslutat att rekommendera kommunerna att ta beslut om en 
förlängning av handlingsplanen. 
 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 beslut om att anta den regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.  
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 69/2021, ”Beslut om 

yttrande - Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa  
2018-2022”, 2021-06-22. 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande till KS rörande förlängning av regional 
handlingsplan”, socialchef Maria Olsson, 2021-05-24. 

 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 17/2021. 
 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 
 Bilaga – Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2022 
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2018 Beslut om handlingsplan för 

psykisk hälsa 2018-2020”, 2018-04-23 (ärendenr: 2017/333)” 
 
Utredning 
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och nämnden 
föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom en förlängning av den 
regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 
 
I socialchef Maria Olssons tjänsteskrivelse som ligger som grund för social- 
och omvårdnadsnämndens beslut framgår att det sedan 2016 har funnits en 
överenskommelse rörande psykisk hälsa mellan regionen och kommunerna i 
regionen. I handlingsplanen finns femton mål framtagna, med aktiviteter och 
indikatorer kopplade till målen. Arbetet med handlingsplanen har skett via de 
regionala stödstrukturerna, i Tidaholms fall genom Kommunalförbundet och 
trepartsarbetet.  
 
Socialchefen framhåller att de framtagna målen ännu inte är uppnådda, men 
att ett arbete pågår och att bedömningen från styrgruppen för handlingsplan 
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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

psykisk hälsa är att handlingsplanen bör förlängas. Denna bedömning delas 
av den lokala organisationen i Tidaholms kommun.  
 
Barnrättsbedömning 
En barnrättsbedömning är gjord i den tjänsteskrivelse som ligger som grund 
för social- och omvårdnadsnämndens yttrande. I denna framgår: ”Förutom att 
handlingsplanen fångar in insatser direkt riktade till barn så sätter den också 
fokus på vuxna. Många barn växer upp i familjer där det förekommer psykisk 
ohälsa. Att vuxna får adekvat hjälp och stöd leder till att barn får en bättre 
uppväxtmiljö. Utifrån båda dessa perspektiv ses det som positivt ur ett 
barnrättsperspektiv att kommunen ställer sig bakom att förlänga 
handlingsplanen.” 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den 
förlängda regionala handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2022. 

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Social-och omvårdnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/151 

§ 69 Beslut om yttrande- Förlängning av regional handlingsplan 
psykisk hälsa 2018-2022 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar rekommendera 
Kommunstyrelsen att ställa sig bakom en förlängning av den regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
synpunkter inför beslut rörande förlängning av dokumentet ”Regional 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022”. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta rekommendera Kommunstyrelsen att ställa sig bakom en 
förlängning av den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-
2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/116, 

”Beslut om yttrande- Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022”, 2021-06-08. 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande till KS rörande förlängning av regional 
handlingsplan”, socialchef Maria Olsson, 2021-05-24. 

 Begäran om yttrande-Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022 

 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 2021/7. 
 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 
 Bilaga – Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2022 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
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www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-24 
 
Ärendenummer 
2021/151 Kommunstyrelsen 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Yttrande till KS rörande förlängning av regional handlingsplan 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att Social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
synpunkter inför beslut rörande förlängning av dokumentet ”Regional 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022”. 
 
Beslutsunderlag 

- Begäran om yttrande-Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022 

 
Utredning 
Sedan 2016 har det funnits en överenskommelse rörande psykisk hälsa 
mellan regionen och kommunerna i regionen. I handlingsplanen finns femton 
mål framtagna, med aktiviteter och indikatorer kopplade till dessa. Arbetet 
med handlingsplanen har skett via de regionala stödstrukturerna, i Tidaholms 
fall genom Kommunalförbundet och trepartsarbetet.  
 
De framtagna målen är ännu inte uppnådda, men ett arbete pågår, 
bedömningen från styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa är att 
handlingsplanen bör förlängas. Denna bedömning delas av den lokala 
organisationen i Tidaholm. Ett arbete pågår i kommunen, men målen är ej 
uppnådda.  
 
Barnrättsbedömning 
Förutom att handlingsplanen fångar in insatser direkt riktade till barn så sätter 
den också fokus på vuxna. Många barn växer upp i familjer där det 
förekommer psykisk ohälsa. Att vuxna får adekvat hjälp och stöd leder till att 
barn får en bättre uppväxtmiljö. Utifrån båda dessa perspektiv ses det som 
positivt ur ett barnrättsperspektiv att kommunen ställer sig bakom att förlänga 
handlingsplanen.  
 
Utredningens slutsatser 
Tidaholms kommun bör ställa sig bakom förslaget att förlänga arbetet med 
den regionala handlingsplanen.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att rekommendera 
Kommunstyrelsen att ställa sig bakom en förlängning av den regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 
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Förlängd! 

Med mindre justeringar
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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      BILAGA  4
      2021-02-05

            Förbunddirektionen

Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022

Bakgrund

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 
huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 
förutsättning för de statsbidrag som lämnats genom de årliga 
överenskommelser som görs mellan Regeringen och SKR inom område 
psykisk  hälsa. 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan 
mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 
inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Bedömningen var att 
målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad. 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta 
ljus på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen 
skapar en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig 
samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. För att 
undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål 
och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en 
handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas.

Ärendet

Förlängning av den regionala handlingsplan som lett arbetet inom område 
psykisk ohälsa i  delregionalt vårdsamverkansarbete i Skaraborg 2018-
2020. Handlingsplanen innehåller 15 mål fördelade på barn/unga och 
vuxna. Den förlängning av handlingsplanen som arbetats fram  följer den 
föregående då målen fortsatt bedöms vara aktuella och då arbetet bedöms 
börja göra skillnad. Årliga uppföljningar av handlingsplanen görs av dett 
fristående företaget Lumell Associates.
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Styrgrupp psykisk hälsa (regional styrgrupp under Vårdsamverkan Västra 
Götaland) arbetar fram handlingsplan, förslag till fördelning av medel och 
medföljande uppdrag. Det handlar på regional nivå om uppdrag för 
brukarinflytande, suicidprevention, samsjuklighet, integrerat arbete och 
SIP. Delregionalt har uppdragshandlingar och fördelning av medel 
resulterat i arbete enligt nedanstående figur i vårdsamverkan Skaraborg. 
Förutom arbete inom ramen för vårdsamverkan har uppdrag och medel 
också tilldelats kommunsidan för pågående arbete med suicidprevention. 

Beredning
                         
201015: Den länsgemensamma styrgruppen för handlingsplan psykisk 
hälsa ställer sig bakom en förlängning av handlingsplanen. 

201106: SRO ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan för 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 samt överlämnar 
handlingsplanen till huvudmännen för beslut.

201122: VästKoms styrelse ställer sig bakom förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen.

Förslag till beslut

Direktionenföreslås besluta 

att ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2018–2022 och rekommendera kommunerna att ta beslut 
om handlingsplanen.  

Bilaga
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 SLUTLIG 
(vgregion.se)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-04-23 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 
2017/333 

§ 54 Beslut om handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2016 pågår ett länsgemsensamt arbete mellan Västra Götalands 
Regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland för att ta fram en 
gemensam handlingsplan för området psykisk hälsa. Dialoger har förts med 
samarbetspartners, brukarföreträdare, representanter från HBTQ-Community 
och nationella minoriteter. Den framtagna handlingsplanen är gemensam för 
Västra Götalands Regionen, de 49 kommunerna och Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Göteborg. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 24/2018 ”Beslut om handlingsplan 

psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020”, 2018-02-21 
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag - Handlingsplan för psykisk hälsa, 

2018-02-01.  
 Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland” 

folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2018-01-23. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 6/2018, ”Beslut om 

handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020”, 2018-01-09 
 Barnrättsbedömning, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2018-01-11. 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020”, 

omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2017-12-01. 
 Förslag till beslut från Skaraborgs kommunalförbunds styrelse, 2017-

12-08. 
 Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020. 
 Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020 – indikatorer för uppföljning.  

 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
den gemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.  

 
Beslutsgång 
Anna-Karins Skatt (S) och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Fullmäktige beslutar att anta den gemensamma handlingsplanen för 
psykisk hälsa 2018-2020. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-27 
 
Ärendenummer 
2020/273 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Val av ägarrepresentant till 
samordningsförbundet Skaraborg 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-09 att utse Runo Johansson (L) till 
Tidaholms kommuns ägarrepresentant för samordningsförbundet Östra 
Skaraborg för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28 att entlediga Runo Johansson (L) 
från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen. 
Entledigandet var från 2021-08-09.  
 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har gått ihop med andra 
samordningsförbund och bildat samordningsförbundet Skaraborg. 
Kommunstyrelsen ska därför utse en ny ägarrepresentant till 
samordningsförbundet Skaraborg. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28. 
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L). 
 Kommunstyrelsens beslut § 24/2019 ”Val av ägarrepresentant för 

samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019-2022”, 2019-01-09. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Ingemar Johansson (L) till 
Tidaholms kommuns ägarrepresentant för samordningsförbundet 
Skaraborg för perioden 2021-09-08 - 2022-12-31. 

 
Sändlista 
Samordningsförbundet Skaraborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/401 

§ 96 Beslut om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Runo Johansson (L) som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen 
tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd. Entledigandet begärs från 2021-08-09. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Runo 
Johansson (L)som ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Runo 

Johansson (L)”, 2021-06-18, kanslichef Anna Eklund. 
 Begäran om entledigande, 2021-06-09 

 
Sändlista 
Runo Johansson 
Personalavdelningen 
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Avsägelse 

 

Jag avsäger mig från och med den 9 augusti 2021 uppdraget som vice 
ordförande i kommunstyrelsen, tillika oppositionsråd, samt alla uppdrag som är 
kopplat till detta. Jag avsäger mig även min plats som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen samma datum som ovan. 

 

Tidaholm den 9 juni 2021 

 

Runo Johansson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-01-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/434 

§ 24 Val av ägarrepresentant för samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 2019-2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse Tidaholms kommuns ägarrepresentant till 
ägarsamråd för samordningsförbundet Östra Skaraborg för perioden  
2019-01-01 - 2022-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse 
Runo Johansson (L) till Tidaholms kommuns ägarrepresentant för 
samordningsförbundet Östra Skaraborg för perioden  
2019-01-01 - 2022-12-31. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Runo Johansson (L) till Tidaholms 
kommuns ägarrepresentant för samordningsförbundet Östra 
Skaraborg för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

 
Sändlista 
Den valda 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/433 

§ 95 Beslut om val av ersättare till personalutskottet mandatperiod 
2018-2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att det ska presenteras förslag på tre ersättare 
till personalutskottet på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-09 att utse tre ledamöter till 
kommunstyrelsens personalutskott för mandatperiod 2018-2022. 
 
I kommunstyrelsens reglemente § 33 framgår det dock att kommunstyrelsens 
personalutskott även ska ha tre till fem ersättare. Detta gör att 
kommunstyrelsen även bör utse tre ersättare. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att det ska presenteras 
förslag på tre ersättare på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om val av ersättare till personalutskottet 

mandatperiod 2018-2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-02. 
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2019 ”Val av kommunstyrelsens 

personalutskott 2019-2022”, 2019-01-09.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-02 
 
Ärendenummer 
2018/433 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om val av ersättare till personalutskottet 
mandatperiod 2018-2022 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-09 (§13/2019) att utse tre ledamöter till 
kommunstyrelsens personalutskott för mandatperiod 2018-2022. 
 
I kommunstyrelsens reglemente § 33 framgår dock att det i kommunstyrelsen 
ska det finnas ett personalutskott (KSPU) med 3- 5 ledamöter och 3- 5 
ersättare. Kommunstyrelsen bör därför även besluta utse tre ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2019 ” Val av kommunstyrelsens 

personalutskott 2019-2022”, 2019-01-09.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att följande ska väljas till ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott för tiden 2021-09-08 -2022-12-31: 
Xxx 
Xxx 
xxx 

 
Sändlista 
De valda  
Personalavdelningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-23 
 
Ärendenummer 
2020/400 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Strategisk plan och budget 2022–2024  
 
Ärendet 
  
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2022–2024 och har överlämnat den till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att 
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av 
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för 
verksamhetsplaner samt budget. 
 
Beslutsunderlag 
 Strategisk plan och budget 2022–2024 (Budgetberedningens förslag), 

2021-08-31 
 
Barnrättsbedömning 
Fördelningen av budgetmedel bedöms inte påverka barn i direkt mening. 
 
Utredningens slutsatser 
För att nå de finansiella målen har fullmäktige antagit två strategier som ska 
borga för en god ekonomisk hushållning: 
 

 Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i 
budgeten uppgår till resultatmålet (2,0 %). 

 Undvika upplåning till investeringar. 

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2 % 
år 2022. Enligt planen för åren 2023 och 2024 når kommunen inte 
resultatmålet då det planerade resultatet uppgår till 0,4 respektive 0,3 %. 
Detta innebär avsteg från de ovan nämnda strategierna. 
Strategisk plan och budget 2022–2024 innehåller ett antal politiskt prioriterade 
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför 
dessa investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 
och 2024. 
 
Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen skall kunna fortsätta 
investera och återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för 
kommunen. Åren 2022–2024 sänks resultatmålet successivt jämfört med 
föregående år. Detta innebär ett avsteg från den nuvarande strategin att 
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"arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i 
budgeten uppgår till resultatmålet (2,0 %)". 
 
För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under 
åren 2022, 2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika 
upplåning till investeringar". Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 240 miljoner kronor.  
 
Sammantaget innebär detta att budgeten för år 2022–2024 inte ligger i linje 
med kommunens strategier för en god ekonomi. Inför åren 2023 och 2024 
kvarstår ett omfattande arbete för att lägga en budget som säkerställer en god 
ekonomisk hushållning. 
 
Tidaholms kommun har under senaste åren haft en hög investeringsbudget. 
Detta samtidigt som kommunen de senaste åren 2019 och 2020 inte uppnått 
resultatmålen, vilket inneburit en ökad upplåning för kommunen.  
 
2021 prognostiserar kommunen dock att resultatmålet uppnås, men med 
förbehållet att de ökade och tillfälliga generella statsbidragen ökar.  Det egna 
skatteunderlaget minskar.  
 
Mot bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska 
läge med fortsatta investeringsbehov så förespråkar 
kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0% av skatter och 
generella bidrag.  
 
 
 
Förslag till beslut 
   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

- att fastställa Strategisk plan och Budget för 2022–2024 
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som kommunen 
gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på 
låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som kommunen 
gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på 
låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för god 
ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket innebär: 
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- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt 

- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt 
och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.  

 
 
Sändlista 
Alla nämnder

111



 

  

Tidaholms kommun 

2022 

Strategisk plan och budget 

2022−2024 

112



Tidaholms kommun, Strategisk plan och budget 2022−2024 2(71) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning................................................................................ 4 

1.1 Välfärden först ...........................................................................................5 

2 Omvärldsbevakning ............................................................. 7 

3 Kommunens organisation ................................................. 10 

4 Politiska mål och ambitioner för Tidaholms kommun .. 12 

4.1 Kommunens målstyrning...................................................................... 13 

4.2 Vision och målområden ....................................................................... 15 

4.3 Attraktiv kommun ................................................................................. 16 

4.3.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att 

  skapa förutsättningar för det goda livet. ..................................................... 16 

4.4 Medborgaren i fokus ............................................................................. 18 

4.4.1 Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för 

  medborgare präglas av delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. ........ 18 

4.5 Ett miljömässigt hållbart samhälle ...................................................... 20 

4.5.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt 

  hållbart samhälle. .............................................................................................. 20 

4.6 Ett starkt och växande näringsliv ....................................................... 22 

4.6.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande 

  kraft för näringslivet och civilsamhället. ...................................................... 22 

4.7 Attraktiv arbetsplats ............................................................................. 24 

4.7.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats

 24 

4.8 God ekonomi ......................................................................................... 25 

4.8.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun har en budget i balans, vilket 

  innebär ett resultat motsvarande minst 2 % av skatter och bidrag. ... 25 

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

  minst 30 %. ........................................................................................................ 25 

5 Ekonomiska förutsättningar och budget ......................... 26 

5.1 Ekonomiska förutsättningar ................................................................ 27 

5.2 Resursfördelning och politisk viljeinriktning .................................... 28 

5.3 Budget 2022-2024 ................................................................................. 29 

5.3.1 Resultaträkning .................................................................................................. 32 

5.3.2 Balansräkning..................................................................................................... 33 

5.3.3 Kassaflödesanalys ............................................................................................. 35 

  

113



Tidaholms kommun, Strategisk plan och budget 2022−2024 3(71) 

6 Nämnderna ......................................................................... 36 

6.1 Kommunstyrelsen .................................................................................. 38 

6.2 Jävsnämnd ................................................................................................ 40 

6.3 Barn- och utbildningsnämnd ................................................................ 41 

6.4 Social- och omvårdnadsnämnd ........................................................... 44 

6.5 Kultur- och fritidsnämnd ...................................................................... 47 

6.6 Samhällsbyggnadsnämnd ....................................................................... 50 

6.7 Finansförvaltningen ................................................................................ 53 

7 Investeringsbudget ............................................................. 55 

8 Bilaga ................................................................................... 56 

8.1 Befolkningsprognos ............................................................................... 57 

8.2 Investeringsbudget ................................................................................. 58 

8.3 Riktade budgetprioriteringar ............................................................... 61 

8.4 Ekonomistyrningsprinciper .................................................................. 62 

8.4.1 Budgetmodell ..................................................................................................... 62 

8.4.2 Uppföljning ......................................................................................................... 63 

8.4.3 Intern kontroll .................................................................................................... 64 

8.4.4 Investeringar ....................................................................................................... 64 

8.5 Begrepp .................................................................................................... 68 

8.6 Budget för balansräkningsenheter ...................................................... 70 

 

  

114



Tidaholms kommun, Strategisk plan och budget 2022−2024 4(71) 

1 Inledning 
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1.1 Välfärden först 

Välfärd handlar om vilka levnadsförhållanden vi har. För mig börjar en god välfärd i en 
utvecklande förskola och fortsätter i en skola där alla elever har samma förutsättningar 

för att lyckas. Som vuxen handlar välfärd om att jag får den hjälp av samhället jag 

behöver, när jag behöver den. På ålderns höst innebär välfärd stöd i vardagen och 

gemenskap. Välfärd är trygghet och att skapa ett tryggt samhälle för alla kommunens 

invånare är vårt huvuduppdrag. 

Välfärden – tryggheten – går alltid först. Men trygghet är inte att aldrig förändra något. 

Trygghet sitter inte i väggarna. 

Att ge alla barn förutsättningar att klara skolan ger en jämlik start i livet. Den ingången 

har vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet haft i många år och jag har bara blivit 

mer övertygad om hur rätt det är. Här måste vi våga förändra för att säkerställa 

kvalitet i hela verksamheten. Framtidens äldreomsorg kommer att vara något helt 

annat än dagens. För att möta nya behov behöver vi ta hjälp av ny teknik och skapa 

möjligheter för vår personal att lägga sin tid på de mänskliga kontakterna. 

Vi är många som önskar att den kommunala budgeten skulle vara obegränsad så att det 

skulle finnas möjlighet att förverkliga alla idéer och satsa mer på olika verksamheter. 

Men håller vi oss inte inom våra ekonomiska ramar får det konsekvenser. Kommunens 

balanskrav finns för att vi ska säkerställa att kommunen har något högre intäkter än 

utgifter. Det gör att vi kan hantera oförutsedda utgifter och säkerställer finansiell 

stabilitet. 

Just nu medför det ekonomiska läget att vi tydligt måste prioritera välfärden och vårt 

kärnuppdrag – att skapa trygghet för alla tidaholmare. Vi måste se till våra 

grundläggande verksamheter och kan just nu inte förverkliga alla drömmar. Jag vill 

kunna ge tidaholmarna ett utomhusbad och hoppas på att vi kan åstadkomma det i 

framtiden, men just nu skulle en sådan satsning vara oansvarig. 

Däremot finns det andra områden där vi måste våga fortsätta satsa. Vi behöver fler 

tomter för bostäder och mark där industrier kan expandera. I Tidaholm ska det finnas 

goda möjligheter att bo och driva företag – det är en förutsättning för att kommunen 

ska kunna fortsätta utvecklas. 

För att skapa trygghet måste vi tänka hållbarhet. Vi måste fatta beslut och arbeta för 

ett samhälle som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Kommunen kan 
inte göra allt men vi ska vara en drivande kraft och en naturlig samarbetspartner till 

andra organisationer. Tidaholms kommun arbetar mycket aktivt med miljömässig 

hållbarhet och genom att avsätta en miljömiljon per år kommande budgetperiod 

möjliggör vi för en acceleration av det arbetet. Genom att säkerställa att vi har 

ekonomisk täckning i budget för alla våra beslut kan vi se till att kommande 

generationer inte behöver bekosta vår välfärd. Social hållbarhet innebär att forma ett 

samhälle som är inkluderande, jämlikt och tolerant. Ett samhälle där alla känner sig 

trygga. Kommunens medarbetare möter vuxna och barn dagligen och ska ha rätt 

verktyg för att kunna agera om de ser något som är fel, exempelvis mäns våld mot 

kvinnor som är ett av våra största samhällsproblem. Kommunen ska stå för trygghet 

idag men också ta ansvar för en positiv samhällsutveckling. 

Tidaholms kommun ska också vara en attraktiv arbetsplats. Kommunens medarbetare 

är den viktigaste resursen för kommunen. Vårt arbete som politiker är att ge 

medarbetarna de bästa förutsättningarna att kunna använda sin kompetens och 

erfarenhet på bästa sätt för att ge tidaholmarna den bästa kommunala servicen vi kan. 

Det är välfärd. 
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Vi vill satsa på välfärden genom trygghet och utveckling inom våra kärnuppdrag. 

 

Tidaholm, september 2021 

Anna-Karin Skatt 

Kommunalråd 
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2 Omvärldsbevakning 
Sedan utbrottet av pandemin covid-19 präglas samhällslivet och kommunens arbete av 

åtgärder för att förhindra smittspridning. I Sverige avslutas den första breda 

vaccineringen av hela den vuxna befolkningen under hösten 2021. 

Folkhälsomyndigheten tar nu fram ett långsiktigt vaccinationsprogram och bedömer att 

tillgången till vaccin kommer att vara god under flera år framöver. Myndigheten 

bedömde i augusti 2021 att det inte är möjligt att utrota viruset som orsakar covid-19. 

Åtgärder för att förhindra smittspridning kommer troligen att ingå i kommunens 

arbete under lång tid, särskilt inom äldreomsorgen. 

Enligt Nordeas analytiker minskade tillväxten i världen och Sverige under 2020 på 

grund av pandemin, men återhämtade sig redan under 2021. Enligt samma analys står 

världen inför en stark ekonomisk utveckling, men också risk för hög inflation och högre 

räntor samt ett ökat antal personer i långtidsarbetslöshet. 

I en rapport från 2018 lyfter SKR (Sveriges kommuner och regioner) fram fem 

områden som starkt påverkar utvecklingen i Sverige och världen: globalisering, 

demografi, klimat, teknik och värderingar. Med globalisering menas att stater och 

samhällen över hela världen knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Den 

ökade nationalismen och politisk populism som syns på olika håll, tillsammans med 

spänningar mellan aspirerande stormakter riskerar enligt SKR att bromsa 

globaliseringen och därmed tillväxten i världen. De ekonomiska klyftorna har ökat i 

Sverige sedan 1980-talet, vilket också är en global trend. En ökad digitalisering och 

teknisk utveckling i arbetslivet kommer sannolikt att förstärka de ekonomiska klyftorna 

i samhället ytterligare. 

Enligt SKR påverkas styrningen av kommuner av ett minskande lokalt och regionalt 

handlingsutrymme. Detta orsakas av att styrning från nationell nivå och från EU ökar 

när det gäller tjänsternas utbud, omfattning och utformning. Många kommuner har 

också svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Samtidigt förändras behovet av 

kompetens och verksamheternas utformning till följd av innovationer inom forskning 

och utveckling. 

Forskning från SOM-institutet visar att andelen av landets vuxna befolkning som är 

medlem i något politiskt parti har minskat under många år; från 14 procent 1986 till 5 

procent 2020. Sveriges statsskick förutsätter att de politiska partierna företräder 

invånarna och deras olika uppfattningar och intressen, men även att partierna lyckas 

bemanna de poster som en demokratisk styrning av välfärd och statsmakt kräver. På så 

sätt kan det minskande deltagandet i partipolitiken sägas vara bekymmersamt för 

demokratins utveckling. 

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl 

ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Den senaste statistiken tyder på att tilliten i 
Sverige håller på att minska, framför allt bland yngre. SKR ser också en ökad 

polarisering i samhället, bland annat vad gäller fördelning av socialt och kulturellt 

kapital. Unga män som presterar dåligt i skolan och som kanske också bor på platser 

med mansöverskott, riskerar att bli utan både jobb och partner. Det sociala 

utanförskapet och en längtan efter sammanhang, närhet och status kan för denna grupp 

i värsta fall ta sig extrema uttryck, som exempelvis hatbrott, grov kriminalitet eller 

dragning åt extrema politiska och religiösa rörelser. I Tidaholm är andelen kvinnor och 

män jämnt fördelad. Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans 

yrkesprogram var 88,5 procent år 2020, vilket är något högre än andelen i riket som 

helhet. 
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Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är enligt SKR att låga födelsetal och 

ökad livslängd har medfört en allt äldre befolkning. I Sverige beräknas den demografiska 

försörjningskvoten stiga, vilket innebär att andelen invånare i arbetsför ålder minskar i 

förhållande till andelen invånare som inte arbetar. Detta medför på sikt ett ökat behov 

av kommunala välfärdstjänster såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg, samtidigt 

som kommunens inkomster sannolikt minskar. 

Samtidigt som andelen äldre personer i Sverige ökar har flyktinginvandring med många 

personer i förvärvsverksamma åldrar också föryngrat befolkningen i Sverige som 

helhet. Hur välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska förändringarna 

beror i stor utsträckning på i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i 

arbete och kan bidra till finansieringen av välfärden. Kommunerna har flera viktiga 

uppgifter för att möjliggöra en bra integration; erbjuda utbildning, arbetsgivarrollen och 

de egna arbetsmarknadsinsatserna. Enligt SKR kommer därför kommuner i Sverige 

sannolikt att öka sitt fokus på frågor som rör integration. 

Sverige har under många år präglats av urbanisering och utflyttning från 

landsbygdskommuner. År 2020 minskade Tidaholms invånarantal med 56 personer. 

Med minskande befolkning följer också minskade skatteintäkter till kommunen. Enligt 

Nordeas analys är det mer fruktbart för landsbygdskommuner så som Tidaholm att 

arbeta för att få invånare att bo kvar i kommunen, än att öka antalet inflyttande. Höga 

bostadspriser och möjlighet att arbeta hemifrån medför att även utflyttningen från 

storstadsregioner ökar. 

Enligt SKR är ökade skillnader mellan stad och land en global trend som kan få många 

negativa följder. Insikten om detta kommer sannolikt att innebära en större politisk 

uppmärksamhet på frågor som rör landsbygden. Den svenska landsbygden kan även 

komma att gynnas av ökad turism, ökad livsmedelsproduktion samt 

bredbandsutbyggnad och teknikutveckling som utmanar föreställningar om landsbygden 

som en periferi till storstädernas centrum. 

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

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

vattenresurser samt människor på flykt. Nämnden för Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg (SMS) ansvarar för räddningstjänst i Tidaholm, Falköping, Götene och Skara. 

SMS skriver i sin årsredovisning 2020 att olyckor och katastrofer orsakade av 

klimatförändringar och terror kommer att bli allt vanligare. När sådana händelser 

inträffar krävs omfattande insatser av både personal och material och dessutom ofta 

under lång tid. I Tidaholm, liksom i alla delar av världen, krävs verkningsfulla åtgärder 

för att bekämpa klimatförändringarna och uppnå övriga globala mål i Agenda 2030. 
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3 Kommunens organisation 
Politisk organisation 

Tidaholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har råd, 

beredningar och utskott knutna till sig. 

Nämnderna är uppdelade utifrån ansvars- och verksamhetsområden. Samtliga nämnder 

har en förvaltning till sitt förfogande. 

Tidaholms kommun bedriver en gemensam räddningstjänst tillsammans med Falköping, 
Skara och Götene kommun. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är 

gemensam för de fyra kommunerna. Förvaltningen för Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg är placerad i Falköping. 

 

Förvaltningsorganisation 

Tidaholms kommun har sex förvaltningar som bistår nämnder och kommunstyrelse 

med utredning, planering och utförande av tjänster. Verksamheten bedrivs av 

kommunens anställda personal eller som inköp från andra utförare. Alla 

förvaltningschefer ingår i Tidaholms kommuns ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av 

kommundirektören som är kommunens ledande tjänsteperson. 
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Kommunala koncernföretag 

Tidaholms kommun äger koncernen Tidaholms Energi AB. Koncernen består av 

moderbolaget Tidaholms Energi AB samt dotterbolagen Tidaholms Elnät AB (Teab) 

och Tidaholms Bostadsbolag AB (Tbab) och Bosnet AB. 

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

Energi AB, Hjo Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tibro Energi AB och VänerEnergi AB. 

Bolaget ska vara en gemensam resurs genom rollen som stadsnätsoperatör och främja 

telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta görs genom att stötta och 

samordna ägarnas utveckling på området. 

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av 
kommunfullmäktige. Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut 

verkställs. 
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4 Politiska mål och ambitioner för 

Tidaholms kommun 
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4.1 Kommunens målstyrning 

Strategisk plan och budget är kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och 
leda den kommunala verksamheten. Dokumentet ger besked om vilka mål 

kommunfullmäktige har satt upp samt fördelning av resurser till nämnderna. 

Kommunfullmäktiges vision för kommunens utveckling är utgångspunkten vid 

utformning av Strategisk plan och budget. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 

upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 

omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 

kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 

utvecklingsarbete. 

 

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

Kommunfullmäktiges vision anger syfte och riktning för kommunens mål och strategier. 

Målområden beskriver vilka frågor och områden kommunfullmäktige bedömer är 

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

Strategiska mål beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå inom varje målområde. 

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

Finansiella mål anger kommunfullmäktiges målsättningar för kommunens ekonomi. 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning. Tidaholms 

kommun har en god ekonomisk hushållning då vart och ett av kommunfullmäktiges 

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

Verksamhetsmål är nämndens mål och konkretiserar vad nämndens verksamheter 

ska uppnå. Varje verksamhetsmål knyts till ett strategiskt mål och bidrar till att 

kommunen utvecklas i riktning mot kommunfullmäktiges vision. Verksamhetsmålen är 

mätbara och uppnåeliga. 
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Enhetsmål är enheternas mål och konkretiserar vad en särskild enhet ska uppnå för 

att bidra till nämndens verksamhetsmål. Enhetsmålen fastställs av tjänstepersoner. 

Aktiviteter beskriver vad som ska utföras för att uppnå ett mål. Aktiviteter är ofta ett 

visst antal åtgärder eller insatser som ska utföras under en given tidsperiod. Aktiviteter 

beslutas av tjänstepersoner. 

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

visst mål. Både strategiska mål och verksamhetsmål har strategier. 

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

uppnått ett mål. En väl vald indikator visar på en förändring som sker i takt med att 

kommunen närmar sig målet. Indikatorer kan till exempel vara information om 

kommunens utbud av service eller vad kommuninvånarna tycker om kommunens 

verksamheter och service. 

Angående indikatorns målvärde innevarande år: Beslut om målvärdet för nästkommande 

år fattas innan resultatet för innevarande år är fastställt. Det innebär att resultatet för 

ett år ibland överstiger målvärdet för nästa. Detta justeras då inför nästkommande år. 
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4.2 Vision och målområden 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Visionen lyder: 

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

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

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

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

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

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

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

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 
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4.3 Attraktiv kommun 

Tidaholms kommun ska vara en attraktiv kommun som präglas av social hållbarhet och 
goda levnadsförhållanden. För att skapa ett socialt hållbart samhälle krävs att varje 

barn, ungdom och vuxen kan lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det 

behövs utbildning som inspirerar till ett livslångt lärande, ger goda förutsättningar att 

etablera sig på arbetsmarknaden och minskar utanförskap. 

 

Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska 

må bra, både fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta för jämlik hälsa mellan 

grupper i samhället. Kommunen ser mångfald som en styrka och ska tillvarata den 

resurs som människor med olika etniska och kulturella bakgrunder utgör. Genom 

strategisk planering samt förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och 

invånare ska kommunen bidra till ökad trygghet. 

 

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

utvecklingen. Genom att utveckla Tidaholm som en attraktiv kommun ser vi till att 

invånarna trivs och bor kvar samt att fler bosätter sig i kommunen. Detta arbete 

omfattar en rad områden. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av boendeformer, 

skolor och omsorg med hög kvalitet, ett rikt kultur- och fritidsliv, ett levande centrum 

och inbjudande mötesplatser för invånare och besökare. Kommunen ska värna om 

Tidaholms kulturarv och historia, och skapa goda förutsättningar för näringslivet samt 

utveckling av besöksnäringen. 

4.3.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt 

medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. 

         

Strategi 

- Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka den lokala 

stoltheten, attraktionskraften och Tidaholms platsvarumärke. 

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

känna trygghet, uppleva, leka, lära och växa. 

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

bra, både fysiskt och psykiskt.  

- Skapa förutsättningar för infrastruktur; fibernätsutbyggnad på landsbygden, större 

andel persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik. 

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

med Tidan. 

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

gemensamma erbjudanden för medborgare och besökare. 

- Öka tillgång till ett varierat boende som passar alla bland annat genom att initiera nya 

planområden så att byggnation underlättas. 

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

alla barn och elever i Tidaholms kommun. 

- Skapa förutsättningar och lyfta betydelsen för det livslånga lärandet och utbilda elever 

för framtida behov. 
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Indikator 

SCB Medborgarundersökning: nöjdhet med bibliotek 

SCB Medborgarundersökning: nöjdhet med idrott- och motionsanläggningar 

SCB Medborgarundersökning: nöjdhet med kulturlivet 

SCB Medborgarundersökning: trygghet i samhället 

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal per 1000 invånare 

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal per 1000 

invånare 

Andel som upplever Tidaholms kommun och det offentliga rummet som en positiv plats (%) 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 

Förvärvsarbetande invånare 20–24 år, andel (%) 

Förvärvsarbetande invånare 25–34 år, andel (%) 

Förvärvsarbetande invånare 35–49 år, andel (%) 

Förvärvsarbetande invånare 50–59 år, andel (%) 

Förvärvsarbetande invånare 60–64 år, andel (%) 

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

Antal evenemang inom kommunen (antal) 

Tidaholm som kommun att leva och bo i (ranking) 

Tillgången till kommunal service utanför centralorten, andel positiva svar 
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4.4 Medborgaren i fokus 

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

 

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

demokrati kännetecknas av att invånare har möjlighet att vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen genom att på olika sätt uttrycka sina uppfattningar, behov och 

idéer. Detta gäller även barn, vilka enligt barnkonventionen har rätt att uttrycka sin 

mening och få den respekterad. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är 

även viktiga faktorer för människors hälsa. 

 

Beslut fattas av kommunens valda församlingar. Dessa församlingar ska informeras om 

invånarnas behov och uppfattningar, och ta dessa i beaktande då beslut fattas. 

Kommunen ska på lämpliga sätt informera invånarna om kommunens arbete och 

regelbundet undersöka vad invånare tycker om kommunens verksamheter och service. 

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

medborgardialoger, råd, synpunktshantering och möjligheten att lämna 

Tidaholmsförslag. 

4.4.1 Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service 

för medborgare präglas av delaktighet, hög kvalitet och 

effektivitet. 

     

Strategi 

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

medborgarna utifrån olika intressentgrupper. 

- Bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika 

samhällsfrågor hänger samman. 

- Utveckla medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. 

- Tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker 

ärendehantering som upplevs som trygg och professionell. 

- Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom 

samverkan, innovation och ständiga förbättringar samt stöd av digitalisering utifrån 

medborgarnas behov. 

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

kommunens medarbetare. 
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Indikator 

SCB Medborgarundersökning: nöjdhet med bemötande och tillgänglighet 

SCB Medborgarundersökning: nöjdhet med information 

SCB Medborgarundersökning: förtroende för kommunen 

SCB Medborgarundersökning: nöjdhet med inflytande och insyn 

Antal e-petitioner som behandlats av kommunfullmäktige per år 

Synpunktshantering – andel synpunkter som besvaras inom 10 arbetsdagar (%) 

Användning av e-tjänster i Tidaholms kommun (antal ärenden) 
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4.5 Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun ska arbeta med FN:s globala mål i Agenda 2030, Sveriges klimatmål 
samt Västra Götalandsregionens mål i Klimat 2030. Kommunens miljö- och 

klimatarbete ska leda till minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av 

klimatförändringar. Samtliga verksamheter ska inkluderas i kommunens miljö- och 

klimatarbetet.  

 

Tidaholms kommun ska även möjliggöra för invånare, besökare, näringsliv och 

civilsamhälle att agera hållbart genom att utveckla sina verksamheter, sin 

myndighetsutövning, sprida kunskap och utgöra ett föredöme i arbetet med miljö- och 

klimatfrågor. 

4.5.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer 

miljömässigt hållbart samhälle. 

        

Strategi 

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

växthusgaser 2045 samt Västra Götalands regionens klimatmål för att vara en 

fossiloberoende region 2030, genom att genomföra kommunens fyra klimatlöften:  

 

- Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal. 

- Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 

- Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar. 

- Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en 

koldioxidbudget 

 

• Underlätta för tidaholmarna och förenkla för näringslivet att leva klimatsmart. 
• Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada. 

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

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

mångfald främjas i både stad och på landsbygd. 

• Sträva efter grön finansiering och hållbara placeringsalternativ.  

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

ett grundvatten eller ytvatten. 
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Indikator 

SCB Medborgarundersökning: klimat- och miljöarbete 

Tidaholms kommuns placering i Aktuell hållbarhet/Miljöaktuellts kommunranking 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter 

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 
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4.6 Ett starkt och växande näringsliv 

Tidaholms kommun vill främja utvecklingen av ett levande näringsliv och ett starkt 
civilsamhälle på landsbygden och i tätorten. Att arbetsmarknaden i kommunen erbjuder 

ett varierat utbud av arbetstillfällen är avgörande för att fler invånare ska bo kvar och 

flytta till Tidaholms kommun. Tidaholms kommun ska erbjuda ett gott företagsklimat. 

Med ett gott företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika 

företag i kommunen.  

 

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

förbättra företagsklimatet: 

 

1) Arbeta för en aktiv dialog och mellan kommunen och näringslivet för en förstärkt 

förståelse av respektives verksamheter. Arbeta för förenklad kommunikation och 

navigering vid näringslivets kontakt med kommunen. Bistå med arenor för nätverkande, 

utveckling och omvärldsbevakning i syfte att möta framtidens utmaningar. 

 

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

för nyetableringar. Fortsatt implementering av platsvarumärket och utveckling av 

stadskärnan för behållning av ett levande Tidaholm för näringsliv invånare och 

besökare. 

 

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

insatser som rör arbetsmarknadens kompetensbehov matchning och omställning. 

4.6.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv 

och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. 

  

Strategi 

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

ärendehantering.  

- Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler.  

- Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar.  

- Implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka varumärket.  

- 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. 

- Underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller utveckla sina 

verksamheter. 
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Indikator 

Tillgänglig andel planlagd industrimark utifrån helhet (%) 

Företagsklimat, sammanfattande omdöme (Insikt) 

Placering i Svenskt näringslivs företagsklimat 

Antal gästnätter 

Antalet nya företag per 1.ooo invånare, Nyföretagarbarometern 
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4.7 Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare trivs, 
utvecklas och är stolta över att ge god service till kommunens invånare, besökare, 

näringsliv och civilsamhälle.  

 

Både chefer och medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 

Kommunen som arbetsgivare ska uppmuntra innovation och nytänkande. Det ska 

finnas goda möjligheter att prova nya idéer som syftar till att förbättra verksamheten.  

 

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

ledarskap innebär bland annat att chefer ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar 

för sitt arbete och visar uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser. 

4.7.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en 

attraktiv arbetsplats 

    

Strategi 

- Ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbetsmiljö, 

kompetensutveckling och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis kön.  

- Skapa förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm. 

- Lyfta betydelsen av det tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen 

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

arbetsuppgifter genom att agera utifrån sin professionella kunskap, erfarenhet och 

omdöme. 

 

 

Indikator 

Sjukfrånvaro bland kommunalt anställda (%) 

Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid (%) 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – faktorn motivation 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - faktorn ledarskap 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - faktorn styrning 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%) 
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4.8 God ekonomi 

I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk. Det gör 
att vi kan möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, 

extraordinära situationer i omvärlden och skapar förutsättningar för goda livsvillkor för 

framtida invånare. 

 

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

långsiktig finansiering av kommunens verksamheter.  

 

God ekonomisk hushållning råder då vart och ett av kommunfullmäktiges strategiska 

och finansiella mål uppnås helt eller delvis under ett år. 

4.8.1 Strategiskt mål: Tidaholms kommun har en budget i 

balans, vilket innebär ett resultat motsvarande minst 2 % av 

skatter och bidrag. 

  

Strategi 

- Undvika upplåning till investeringar.  

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

uppgår till resultatmålet. 

 

Indikator 

Årets resultat kommun, kr per invånare 

Årets resultat kommunkoncern, kr per invånare 

Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun (%) 

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) 

4.8.2 Strategiskt mål: Tidaholms kommun har en god soliditet, 

vilket innebär minst 30 %. 

Strategi 

- Generera överskott för att klara framtida investeringar i verksamheter. 

- Kontinuerligt effektivisera lokalnyttjandet. 

- Aktivt avyttra fastigheter som ägs av kommunen i vilka kommunen ej bedriver 

verksamhet. 

 

Indikator 

Soliditet kommunen (%) 
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5 Ekonomiska förutsättningar och 

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

påverkas av den demografiska utvecklingen och ett ökat behov av välfärdstjänster i 

framtiden. 

I skatteunderlagsprognosen ser vi att skatteunderlaget ökar även för 2022. Prognosen 

för 2022 är en ökning om 4,2 procent, där ökningen av skatteunderlaget främst består 

av en ökning av generella bidrag som staten tillför kommunerna. Det egna 

skatteunderlaget krymper med anledning av det försvagade konjunkturläget och 

befolkningsminskning. 

Investeringar 

De stora investeringsbehoven som finns på nationell nivå finns även i Tidaholms 

kommun. För att klara dessa investeringar måste Tidaholms kommun under 

budgetperioden öka upp sin långfristiga låneskuld. Mer information om investeringar 

finns nedan. 

Tidaholms kommuns investeringsbehov de kommande åren sammanfaller med att 

skatteunderlagets tillväxttakt minskar. Detta medför att tillkommande och ökade 

kapital- och driftskostnader sätter ytterligare kostnadspress på verksamheterna. 

Demografi  

Även de demografiska förändringarna påverkar Tidaholms kommun. Totalt så 

prognostiseras att kommunens invånarantal minskar. Vilket ytterligare förstärker den 

demografiska försörjningskvoten, där invånarantalet i icke-arbetsför ålder kommer att 

öka samtidigt som åldersgruppen i arbetsför ålder minskar. Detta medför ökade 

andelar eller volymer av invånare som tar del av kommunens välfärdsverksamheter 

såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg. 
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5.1 Ekonomiska förutsättningar 

Skatter och generella bidrag 

Budgeten för 2022−2024 utgår ifrån följande övergripande antaganden: 

• Utdebiteringen är fastställd till 22:07 under hela perioden. 

• Skatteunderlagsprognosen samt bidrag och avgifter bygger på prognoser från 

Sveriges kommuner och regioner (SKR Cirkulär: 21:20).  

Befolkningsprognos 

• Befolkningsförändringen bygger på kommunens befolkningsprognos (Se bilaga 

8.1). 

• Befolkningen förväntas minska från 12 846 (2019 års befolkning) till 12 658 

invånare fram till år 2024, prognosen är uppdaterad med uppdaterade 

antaganden sedan föregående års strategiska plan och budget. 

  

 

  

Resultatmål 

Kommunen har två finansiella mål, varav det ena även kallas resultatmål. 

År 2022 är resultatmålet att Tidaholms kommun har en budget i balans, vilket innebär 

ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter och bidrag. 

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2 procent 

år 2022. Enligt planen för år 2023 och 2024 når kommunen inte upp till resultatmålet 

på 2 procent utan att sänka kostnader eller öka intäkter. Det planerade resultatet 

uppgår dessa år till 0,4 respektive 0,3 procent. 
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5.2 Resursfördelning och politisk viljeinriktning 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper tillämpar kommunen en 
resursfördelningsmodell som är baserad på pris och volym för att göra en initial 

fördelning av medel till nämndernas budgetramar. Därefter prioriterar och 

omprioriterar de förtroendevalda politikerna medel utifrån fullmäktiges strategiska mål 

för att nå balans och harmoni mellan mål och medel. 

  

 

De beslutade budgetramarna återspeglar således de ambitionsnivåer som 

referenskostnader och jämförbara kommuner indikerar, men justerat för de 

prioriteringar som beskrivs nedan. 
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5.3 Budget 2022−2024 

Verksamheternas nettokostnader (budgetramar) för 2022 är 4,2 procent högre än 

2021, vilket beror på att de generella bidragen enligt skatteunderlagsprognosen ökar 

samt att Tidaholms kommun har justerat ned resultatmålet ytterligare för 2022. 

Enligt den prognos för 2021 som verksamheterna inkommit med prognostiseras 

underskott om cirka 3 miljoner kronor (prognosen vid maj exklusive 

finansförvaltningen), jämfört med 2021 års budget. Detta är ett resultat av att 

nämnderna har arbetat med och genomfört anpassningsåtgärder som gett ekonomisk 

effekt för att komma i balans. Om prognosen avseende 2021 håller så innebär det att 

nämnderna är närmare balans i sina budgetar än tidigare år. 

Inför 2023–2024 är ökningen av verksamheternas nettokostnader 3,1 procent 

respektive 1,9 procent årligen, vilket är en högre ökningstakt än den för skatteintäkter 

och bidrag. Detta medför att resultatmålet i planen för 2023 och 2024 sänks 

ytterligare. 

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag för 2023 förväntas växa med 1,4 

procent medan nettokostnaderna ökar med 3,1 procent, effekten blir att kommunens 

resultatmål närmar sig noll då kostnaderna ökar i högre takt än intäkterna. 

Resultatmålet på 3,9 miljoner är ett resultat nära noll, vilket innebär att redan vid 

negativa avvikelser på 4 miljoner så hamnar kommunen i balanskravsutredning. 

   

Sammanställning (mnkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Årets resultat 17 000 16 900 3 856 2 437 

Årets resultat i % 2,1% 2,0% 0,4% 0,3% 

Skatteintäkter och bidrag 817 883 846 105 857 836 874 137 

Ökning av skatteintäkter och bidrag i % 5,7% 3,5% 1,4% 1,9% 

Nettokostnader 755 700 787 072 811 647 826 992 

Ökning av nettokostnader i % 5,4% 4,2% 3,1% 1,9% 

Investeringsbudget skattefinansierat * 97 909 118 000 59 500 75 500 

 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 755 700  787 072   811 647   826 992  

Årlig förändring (tkr) 38 825  31 372   24 575   15 345  

Årlig förändring (%) 5,4% 4,2% 3,1% 1,9% 
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Resultat 

 

  

Kommunen har fortsatt stora investeringar under perioden och därför krävs ett 

positivt resultat för att klara dessa investeringar. Räntekostnaderna väntas ligga kvar på 

den nuvarande låga nivån under budgetperioden då Riksbankens prognos indikerar 

detta. Men eftersom kommunens resultatmål har sänkts från tidigare års resultatmål 

för perioden 2022–2024 så minskar graden av självfinansiering av investeringarna, vilket 

medför behov av ökad upplåning. 

Det höga prognostiserade resultatet för 2021 beror på ökade skatteintäkter jämfört 

med budget vilket främst beror på en snabbare återhämtning av ekonomin efter 

pandemin. Kommuner och regioner har för 2021 även erhållit extra statsbidrag, dessa 

är inkluderade i prognosen. 
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Låneskuld 

 

  

Likvida medel  

 

   

Den fortsatt höga investeringstakten och det sänkta resultatmålet kommer medföra att 

kommunen behöver öka sina långfristiga skulder för att klara den planerade 

investeringstakten. Enligt budgeten 2022–2024 finns en planerad upplåning om 145 

miljoner kronor. 

Redan i budgeten 2021 fanns en planerad upplåning om 20 miljoner kronor, vilket i 
dagsläget inte ser ut att behövas tack vare det positiva resultatet för 2021. 

Sammantaget ökar lånebehovet för perioden då planen indikerar att upplåning krävs 

varje år för att klara investeringsplanen. 
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Soliditet 

 

Kommunen har en god soliditet tack vare goda resultat tidigare år, främst 2016 och 

2017. 

5.3.1 Resultaträkning 

Resultaträkning 

Resultaträkning 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter     

Verksamhetens kostnader -755 700 -787 072 -811 647 -826 992 

Av- och nedskrivningar -39 683 -37 833 -37 333 -38 808 

Verksamhetens nettokostnader -795 383 -824 905 -848 980 -865 800 

Skatteintäkter 578 371 613 166 633 531 652 949 

Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift 239 512 232 939 224 305 221 188 

Finansiella intäkter     

Finansiella kostnader -5 500 -4 300 -5 000 -5 900 

Resultat före extraordinära poster 17 000 16 900 3 856 2 437 

Extraordinära intäkter     

Extraordinära kostnader     

Årets resultat 17 000 16 900 3 856 2 437 
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5.3.2 Balansräkning 

Balansräkning 

Tillgångar Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 858 158 880 325 917 016 

Maskiner och inventarier 21 222 21 222 21 222 

Summa materiella anläggningstillgångar 879 380 901 547 938 238 

    

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 11 158 11 158 11 158 

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 158 11 158 11 158 

Summa anläggningstillgångar 890 538 912 705 949 396 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20 2 400 2 000 1 600 

Summa bidrag till infrastruktur 2 400 2 000 1 600 

 

Omsättningstillgångar 

Förråd 640 640 640 

Kortfristiga fordringar 68 061 68 061 68 061 

Kassa och bank 898 2 501 1 326 

Summa omsättningstillgångar 69 600 71 202 70 027 

Summa tillgångar 962 538 985 907 1 021 024 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Eget kapital    

Årets resultat 16 900 3 856 2 437 

Resultatutjämningsreserv 91 735 91 735 91 735 

Lokal utvecklingsreserv 7 987 7 987 7 987 

Övrigt eget kapital 446 446 463 346 467 202 

Summa eget kapital 563 068 566 924 569 361 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 10 792 10 792 10 792 

Avsättning bidrag till infrastruktur 6 596 6 596 6 596 

Summa avsättningar 17 388 17 388 17 388 
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Tillgångar Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Skulder    

Långfristiga skulder    

Checkräkningskredit 0 0 0 

Lån i banker och kreditinstitut 182 869 202 382 235 062 

Investeringsinkomster 4 713 4 713 4 713 

Andra långfristiga skulder 690 690 690 

Summa långfristiga skulder 188 272 207 785 240 465 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 58 309 58 309 58 309 

Övriga kortfristiga skulder 135 501 135 501 135 501 

Kortfristiga skulder, totalt 193 810 193 810 193 810 

Summa skulder 382 082 401 595 434 275 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 962 538 985 907 1 021 024 

    

Ansvarsförbindelser Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 159 764 154 108 151 038 

Borgen och andra förpliktelser 439 474 416 341 393 208 

Summa ansvarsförbindelser 599 238 570 449 544 246 
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5.3.3 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys - kommunen (tkr) 

 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 16 900 3 856 2 437 

Justering för ianspråktagna avsättningar    

Justering för av- och nedskrivningar 37 833 37 333 38 808 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 400 400 400 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 55 133 41 589 41 645 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar    

Ökning / minskning förråd och varulager    

Ökning / minskning kortfristiga skulder    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 133 41 589 41 645 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -118 000 -59 500 -75 500 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar    

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -118 000 -59 500 -75 500 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån 50 000 40 000 55 000 

Amortering av skuld -13 217 -14 550 -16 384 

Ökning av långfristiga fordringar -10 000 -8 000 -8 000 

Minskning av långfristiga fordringar 2 063 2 063 2 063 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 846 19 513 32 680 

Bidrag till Infrastruktur    

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur - -  

Årets kassaflöde -34 020 1 602 -1 175 

Likvida medel vid årets början 34 919 898 2 501 

Likvida medel vid årets slut 898 2 501 1 326 
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6 Nämnderna 
Nämndens ansvar 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 

nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 

åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 

inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 

verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 

verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter 

ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad 

budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

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

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

kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 

Budgetramar 2022 

Inför 2022 är budgetramarna dels beräknade utifrån resursfördelning, dels riktade 

justeringar utöver resursfördelning. Nedan återfinns delarna definierade och 

markerade med I-V, vilka sedan återkommer och specificeras med belopp för 

respektive nämnd. 

I. Resursfördelning 

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

ena delen är den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen 

för hela befolkningen eller respektive målgrupp (se mer info under avsnittet begrepp) 

För att klara de ekonomiska förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns 

kostnadsmassa anpassas. I resursfördelningen förväntas verksamheterna bedriva 

verksamhet till den nettokostnad som prislappen indikerar. Det betyder att de 

verksamheter som bedrivs med en nettokostnad som är högre än referenskostnad 

behöver effektiviseras då budgetramen baseras på referenskostnad. För de 

verksamheter vars tilldelning utgår från kommungruppens prislapp har justeringar och 

anpassningar gjorts utifrån den politiska ambitionsnivån och de uppsatta strategiska 

målen för 2022–2024.      

Prislapparna indexeras med följande procent:  

• 2019 till 2020: 1,6 procent 

• 2020 till 2021: 2,1 procent 

• 2021 till 2022: 2,2 procent 

II. Verksamhetsförändringar, innefattar flytt av verksamheter och budgetmedel 

mellan nämnder. 

Anpassningar efter resursfördelning (del III–V)  

För satsningar utöver den framräknade resursfördelningens förslag till fördelning av 

medel så återfinns riktade budgetprioriteringar (del III). I budgetramarna finns 
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det tre olika sorters riktade budgetprioriteringar. 

• dels finns det satsningar som tillförs nämnden utöver resursfördelningen. Dessa 

är prioriteringar som är identifierade och motsvarande medel har tillförts 

nämndens budgetram.   

• dels finns kommunens övergripande riktade budgetprioriteringar (se separat 

avsnitt ) som ligger centralt budgeterade på kommunstyrelsen, men där en eller 

flera nämnder kan vara utförare av uppdraget och kompenseras efter utförande 
från dessa centralt budgeterade medel.  Kompensationen görs årsvis och under 

samma budgetår.   

• en ny typ av prioritering har tillförts inför 2022 där medel reserveras som avses 

användas i verksamhetsnämnderna i samband med färdigställande av 

investeringsprojekt som medför ökade kostnader.  Medel ligger reserverade 

och specificerade under finansförvaltningen och omdisponeras i samband med 

projektavslut då de ökade driftskostnaderna tillkommer. Dessa prioriteringar 

och medel skjuts till verksamhetsnämnden för att i möjlig mån inte ekonomiskt 

påverka övriga verksamheter.  

För att Tidaholms kommun ska uppnå en budget i balans finns det riktade 

anpassningar (del IV) som är justeringar av nämndernas budgetramar utöver det 

som resursfördelningen har tilldelat nämnden. Dessa återfinns på respektive nämnds 

sida under riktade anpassningar och beskriver vad anpassningen/effektiviseringen avser. 

Avseende 2021 så tilldelades barn- och utbildningsnämnden samt social- och 

omvårdnadsnämnden extra medel utifrån den då ej beslutade budgetpropositionen, 

medel lades till nämndernas respektive budgetram.  Medlen var preliminära och lades 

på ett år endast.  Dessa påvisas för 2021 endast, i denna strategiska plan och budget är 

beloppen med för att redovisa hur ramarna 2021 var uppbyggda.    

Budgetram per nämnd 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelsen 63 315 59 701 60 713 61 985 

Årlig förändring (%) 2,6% -5,7% 1,7% 2,1% 

Jävsnämnd 316 318 325 330 

Årlig förändring (%) 2,6% 0,6% 2,2% 1,6% 

Barn- och utbildningsnämnd  340 485   350 368   359 637   359 939  

Årlig förändring (%) 6,9% 2,9% 2,6% 0,1% 

Kultur- och Fritidsnämnd  34 478   34 834   35 966   36 473  

Årlig förändring (%) 3,8% 1,0% 3,2% 1,4% 

Social- och omvårdnadsnämnd  315 167   320 891   335 033   347 683  

Årlig förändring (%) 7,6% 1,8% 4,4% 3,8% 

Samhällsbyggnadsnämnd  32 439   32 040   32 861   33 813  

Årlig förändring (%) -2,6% -1,2% 2,6% 2,9% 

Finansförvaltningen -30 500 -11 080 -12 888 -13 232 

Årlig förändring (%) 32,1% -63,7% 16,3% 2,7% 

Summa skattefinansierat 755 700 787 072 811 647 826 992 
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6.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna den kommunala organisationen 

samt att ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet 

som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den 

ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de 

ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige samt ska verkställa och följa upp 

fullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsens budgetram för 2022 omfattar den verksamhet som bedrivs inom 

kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. De delar som innefattar 

pensioner, bidrag, transfereringar och avgifter återfinns under Finansförvaltningen. 

Viljeinriktning 

Kommunstyrelsen har uppdraget att samla och leda alla kommunens nämnder mot 

gemensamma mål. I uppdraget ingår att säkerställa att de övergripande målen nås och 

att detta görs inom kommunens ekonomiska ramar. Under de kommande åren riktas 

ett särskilt fokus mot hållbarhetsfrågor, både ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt 

perspektiv. För att säkerställa att hela kommunen involveras i utvecklingsarbetet 

avsätts medel för en landsbygdsberedning. 

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

Genom att ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbetsmiljö, 

kompetensutveckling och ledarskap ska kommunens medarbetare få den goda 

arbetsmiljö de har rätt till. Kommunen ska också främja jämlikhet och motverka alla 

typer av orättvisor på arbetsplatsen. 

Digitalisering och arbetssätt som tillämpar ny teknik kommer att påverka all kommunal 

verksamhet under de kommande åren. Det drivs flera projekt, både centralt och inom 

olika förvaltningar, för att införa nya system och arbetssätt som effektiviserar för 

medarbetare och skapar mervärde för invånaren. 

Miljömiljonen i budgeten ska accelerera miljöarbetet för kommunen som helhet. 

Kommunstyrelsens uppdrag är att säkerställa att detta är en prioriterad fråga för 

kommunens alla verksamheter. Arbetet kommer att kopplas till kommunens 

klimatlöften. Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en ekologisk hållbarhetsstrategi och 

fortsätter arbetet med att genomföra de aktiviteter som strategin omfattar. 

Kommunen prioriterar åtgärder som leder till minskade koldioxidutsläpp. 

Kommunstyrelsen 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram  63 315   59 701   60 713   61 985  

Årlig förändring (tkr)  1 605  - 3 614   1 012   1 272  

Årlig förändring (%) 2,6% -5,7% 1,7% 2,1% 
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  Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 63 315 59 701 60 713 61 985 

varav     

Resursfördelning 60 765 64 692 63 203 64 524 

Verksamhetsförändringar  -2 441 -2 490 -2 540 

Riktade Budgetprioriteringar     

Riktade Anpassningar     

Kommunens Riktade Budgetprioriteringar 2 550 -2 550   

I. Resursfördelning 

Kommunstyrelsens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas 

utifrån föregående års budget. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Delar av 
näringslivsenheten har flyttats från kommunstyrelsen och återfinns från och med år 

2022 under samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, samt social- och omvårdnadsnämnden. De centrala riktade 

budgetprioriteringarna har flyttats till finansförvaltningen. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

Styrelsen har utöver resursfördelningen inte fått tillskott av medel för riktade 

budgetprioriteringar. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Styrelsen har utöver resursfördelningen inga riktade budgetanpassningar. 

Investeringsplan 

Utöver planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler inkluderar 

investeringsplanen för 2022–2024 följande investering: 

• Centrala IT-investeringar inom digitalisering och informationssäkerhet. 
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6.2 Jävsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva 

tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan fatta beslut på 

grund av jäv. 

  

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 316  318   325   330  

Årlig förändring (tkr)   2   7   5  

Årlig förändring (%)  0,6% 2,2% 1,6% 

Jävsnämndens verksamhet omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas utifrån 

föregående års budget. 
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6.3 Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen 

(2010:800). Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss 

uppdragsutbildning samt kommunal kulturskola. 

Viljeinriktning 

I Tidaholms kommun sätts barnen i första rummet. Deras trygghet, välmående och 

utveckling är ett av kommunens grunduppdrag. Alla barn har olika förutsättningar, 

styrkor och svagheter. Nämnden behöver därför bygga en organisation som kan möta 

olika individer på olika sätt och stötta dem som behöver det i just den tid då behovet 

uppkommer. 

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

pedagogisk personal och skolledare. Vårt mål är att göra framgångsrika projekt och 

satsningar till ordinarie verksamhet för att alla ska känna tillit till att fungerande 

stödinsatser för barn och elever inte kommer att tas bort. Vi påbörjar därför en 

omställning som genom både samordningsvinster och satsningar kommer att vara ett 

arbetssätt som vi har råd att ha kvar över tid. 

När barn kommer till sin förskola eller skola ska de mötas av en pedagogisk miljö med 

förskollärare, lärare och resurspersoner. Varje elev ska få samma förutsättningar att 

lyckas oavsett vilken skola han eller hon går på. Vi arbetar för en likvärdig skola i 

Tidaholms kommun. 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram  340 485   350 368   359 637   359 939  

Årlig förändring (tkr)   9 883   9 269   302  

Årlig förändring (%)  2,9% 2,6% 0,1% 

  

   Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 340 485 350 368 359 637 359 939 

varav     

Resursfördelning 331 635 341 043 352 165 352 318 

Verksamhetsförändringar  125 128 130 

Riktade Budgetprioriteringar 4 350 9 200 7 344 7 491 

Riktade Anpassningar -    

Extra medel BP 2021 4 500    

     

Investeringsprojekt - tillkommande 

driftskostnader (reserverade under FIN) 
 500   
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I. Resursfördelning 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattas av resursfördelning. 

Volym 

Kommunens befolkningsprognos är uppdaterad och volymerna speglar 2022 års 

invånarantal. Andelar har setts över och justerats. 

Prislapp 

Referenskostnaderna för verksamheterna har ökat sedan förra tilldelningen för 2022. 

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Förskola 1–5 år * andel 84% 620 606 596 577 

Fritidshem 6–12 år * andel 52% 564 567 573 548 

Grundskola (inkl. 

förskoleklass) 
6–15 år 100% 1 489 1 511 1 538 1 543 

Gymnasieskola / 
Kultur- och 

Musikskola 
Invånarantal 100% 12 780 12 759 12 730 12 658 

 

Verksamhet (kr) Referenskostnad 2022 

Förskola 148 553 

Fritidshem 33 784 

Grundskola (inkl. Förskoleklass) 104 021 

Gymnasieskola 4 604 

 

Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnitt 

Nettokostnad 

2022 

- Pendlingskom

mun nära 

mindre tätort 

Kostnadsambiti

onsnivå 

Prislapp 

- tilldelning 

2022 

Obligatorisk särskola 681 135 % 917 

Gymnasiesärskola 412 185 % 763 

Grundläggande vuxenutbildning 212 55 % 116 

Gymnasial vuxenutbildning och 

påbyggnadsutbildning 
305 159 % 484 

Kultur- och musikskola 341 128 % 438 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2022 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

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

näringslivsenheten som läggs under barn- och utbildningsnämnden återfinns under 

verksamhetsförändringar. 
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III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för de kommande 3 åren omfattar: 

• 3,9 miljoner avsätts årligen för att behålla och utveckla stödfunktioner. Alla 

barn ska få det stöd de behöver, när det behövs. Tidigare års satsningar på att 

hjälpa barn med behov av extra stöd har varit mycket framgångsrika. Genom 

SAM-Kraft kan stöd erbjudas åt yngre barn. Närvaroteamet arbetar med elever 

i äldre åldrar. För att fortsätta detta arbete avsätts 1,4 miljoner för SAM-Kraft 

och 1,5 miljoner för  Närvaroteamet. Därutöver avsätts 1 miljon för liknande 

stöd till elever i mellanstadiet. Detta gör att det finns ett gott stöd för barn från 

förskoleåldern och hela vägen genom grundskolan. Satsningen på SAM-Kraft 

görs tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden som avsätter 0,7 

miljoner. 

 

• 1 miljon för första halvåret 2022 avsätts för riktade resurser till Fröjereds skola 

för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla. Från och med höstterminen 

2022 placeras eleverna på Fröjereds skola vid andra skolor i kommunen. Syftet 

är att säkerställa en likvärdig utbildning inom hela kommunen. 

 

• 2 miljoner avsätts årligen för riktade resurser till skolorna i Valstad och 

Ekedalen, för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla. 

 

• 1 miljon för första halvåret 2022 avsätts för förskolan Linblomman i 

Madängsholm, för att säkerställa en likvärdig förskola. Från och med 

höstterminen 2022 placeras barnen på Linblomman vid andra förskolor i 

kommunen. Syftet är att säkerställa en likvärdig förskola inom hela kommunen. 

 

• 1,3 miljoner avsätts för att säkerställa att personal inom skola och barnomsorg 

kan behållas även då antalet elever och barn kortvarigt minskar i vissa 

verksamheter. Detta för att behålla kompetens och upprätthålla kontinuitet i de 

arbetssätt som rektor och arbetslag har etablerat. 

 

• 0,5 miljoner finns avsatta på finansförvaltningen och förs över till nämnden år 

2022 i den omfattning som krävs för att täcka merkostnader vid omställning av 

Lindängen till förskola i Ekedalen. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Utöver planerat fastighetsunderhåll på verksamhetslokaler innehåller investeringsplanen 

för 2022–2024 följande investeringar: 

• Projekt för ombyggnation av Lindängen till förskola, för att samla 

förskoleverksamheten i Ekedalen i gemensamma och ändamålsenliga lokaler. 
 

• Projekt för förskolan Prästkragen i Fröjered för att skapa ändamålsenliga och 

tillräckligt dimensionerade lokaler. 

 

• Standardhöjande renoveringar på Ekedalens och Valstads skolor i syfte att 

säkerställa likvärdiga skollokaler inom hela kommunen. 
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6.4 Social- och omvårdnadsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg såsom 

hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig 

äldreomsorg. 

Ett ytterligare ansvarsområde är insatser till personer med funktionsnedsättning, som 

exempelvis särskilda boendeformer, boendestöd och daglig verksamhet. 

Nämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår 

försörjningsstöd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, samt 

missbruksvård. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd. 

Viljeinriktning 

Tidaholms kommun ska ha en god omvårdnad för såväl  äldre som personer med 

funktionsnedsättning och även kunna ge stöd till individer i utsatthet som har behov av 

det. 

Att andelen äldre i kommunen kommer att öka successivt de kommande åren, tack 

vare att fler lever längre, är i grunden mycket glädjande. Men det är också en utmaning 

för social- och omvårdnadsnämnden. För att kunna erbjuda goda insatser för individer, 

både innan det blir aktuellt med flytt till särskilt boende och efteråt, krävs satsningar på 

verksamheten under ett flertal år framåt. Förutom en väl utbyggd hemtjänst kommer 

det att krävas satsningar och förändringar som rör växelvård och kommunens särskilda 

boenden. 

Även verksamheten som riktar sig till personer med funktionsnedsättning växer. 

Behovet av såväl daglig verksamhet som boendeplatser kommer i framtiden att öka. 

Det är viktigt att erbjuda dessa individer en god och anpassad verksamhet för att de 

ska ges möjlighet att vara aktiva i samhällslivet. 

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

annat barn som far illa och personer som har ett missbruk eller utsätts för våld. Under 

många år har verksamheten haft större utgifter än budgeterat, trots att åtgärder har 

vidtagits för att minska kostnaderna. Här krävs en permanent budgetpost för 

placeringar, i syfte att säkerställa att nämndens budget inte omkullkastas när behov av 

placeringar uppstår. 

Arbete som syftar till att stötta barn och familjer i ett tidigt skede för att undvika 

problem senare i livet är en viktig del i nämndens arbete. 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram  315 167   320 891   335 033   347 683  

Årlig förändring (tkr)   5 724   14 143   12 650  

Årlig förändring (%)  1,8% 4,4% 3,8% 
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  Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 315 167 320 891 335 033 347 683 

varav     

Resursfördelning 304 317 315 266 329 168 341 701 

Verksamhetsförändringar  125 128 130 

Riktade Budgetprioriteringar 650 5 500 5 738 5 852 

Riktade Anpassningar -    

Extra medel BP 2021 10 200    

     

Investeringsprojekt - tillkommande 

driftskostnader (reserverade under FIN) 
    

I. Resursfördelning 

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter omfattas av resursfördelning. 

Nämnden har tidigare år haft underskott i verksamheterna. Det betyder att nämnden 

bedriver verksamheter till en nettokostnad som är högre än referenskostnad. För att 

komma i balans krävs att nämnden verkställer och fortsätter att arbeta med 

anpassningar och effektiviseringar som ger en ekonomisk effekt. 

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Äldreomsorg Över 65 år 100%  3 107   3 131   3 155   3 177  

Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

Invånarantal / 0–

64 år * andel 
1,25%  121   120   120   119  

Funktionsnedsättning (0-64år) exkl. 

LSS 
Invånarantal 100%  12 780   12 759  

 12 

730  

 12 

658  

Individ och Familjeomsorg (IFO) / 

Arbetsmarknadsenheten 
Invånarantal 100%  12 780   12 759  

 12 

730  

 12 

658  

Volym 

Kommunens befolkningsprognos är uppdaterad och volymerna speglar 2022 års 

invånarantal. Andelar har setts över och justerats. 

Prislapp 

Referenskostnaderna för verksamheterna har ökat sedan förra tilldelningen för 2022. 

Verksamhet (kr) Referenskostnad 2022 

Äldreomsorg 61 228 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) 
692 438 

Individ och Familjeomsorg (IFO) 3 855 

Arbetsmarknadsenheten och verksamheten för funktionsnedsättning (0–64 år) 

exklusive LSS omfattas båda av resursfördelningen och baseras på antalet invånare i 

kommunen. Prislappen baseras på den genomsnittliga kostnaden för kommungruppen 

samt en justering till Tidaholms kommuns kostnadsambitionsnivå. 

  

156



Tidaholms kommun, Strategisk plan och budget 2022−2024 46(71) 

Verksamhet (kr per 

invånare) 

Genomsnitt Nettokostnad 

2022 - Pendlingskommun 

nära mindre tätort 

Kostnadsambitionsnivå 

Prislapp 

- tilldelning 

2022 

Arbetsmarknadsenheten 628 128 % 806 

Funktionsnedsättning (0-

64år) exkl. LSS 
1 187 73 % 870 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2022 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

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

näringslivsenheten som läggs under social- och omvårdnadsnämnden återfinns under 

verksamhetsförändringar. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för de kommande 3 åren omfattar: 

• 2,8 miljoner avsätts årligen till att permanent utöka antalet platser med 

korttidsvård inom äldreomsorgen. Detta för att kunna erbjuda växelvård till 

individer som har ett stort omvårdnadsbehov i den omfattning som krävs, samt 

för att flexibelt kunna använda platser vid tillfälliga toppar vad gäller behov av 

korttidsvård för personer som varit inlagda på sjukhus. 

 

• 2 miljoner avsätts årligen till individ- och familjeomsorgen för att täcka 

tillkommande ärenden och ökade kostnader för placeringar. Genom att avsätta 

medel säkerställs att nämnden inte får höga tillkommande kostnader som 

behöver hanteras genom neddragningar inom annan verksamhet under 

pågående budgetår. 

 

• 0,7 miljoner avsätts för en fortsatt satsning på SAM-Kraft tillsammans med 

barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att på ett tidigt stadium erbjuda stöd 

för barn som det finns en oro kring. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Utöver planerat fastighetsunderhåll på verksamhetslokalerna så budgeteras och 

planeras i investeringsplanen för 2022–2024 för följande: 

• Ändamålsenliga lokaler för hemtjänsten. Idag är personalen utspridd på flera 

platser vilket är negativt för verksamheten. Genom samlokalisering är 
förhoppningen att arbetsmiljön blir bättre och att samverkan inom gruppen 

förstärks. 

• Lokal för att samla daglig verksamhet inom LSS. Idag finns verksamheten på flera 

platser vilket försvårar samverkan. 

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

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

kunna dra nytta av ny teknik men också för att öka trivseln, exempelvis genom 
mer attraktiva utemiljöer. 

• Inköp och införande av nytt verksamhetssystem, vilket ska bidra till ökad 

kvalitet och säkerhet för brukaren. 

157



Tidaholms kommun, Strategisk plan och budget 2022−2024 47(71) 

6.5 Kultur- och fritidsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara 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 ärenden enligt Spellagen (2018:1138), Bibliotekslagen 

(2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § 

Skuldsatta personer. 

Viljeinriktning 

Tidaholms kommun ska erbjuda ett brett utbud av verksamhet inom områdena 

folkhälsa, kultur, fritid och turism. Kommunen ska ha en god relation till det lokala 

föreningslivet och vara ett stöd för och naturlig samarbetspartner till föreningar, 

organisationer och enskilda ideella krafter. 

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

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

kommunen anordna och stötta arrangemang för att stärka Tidaholms kommuns 

attraktionskraft. 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens attraktionskraft och förutsättningar 

för framtida utveckling. Därför ska kommunen prioritera några strategiska objekt de 

närmsta åren för att skapa en långsiktig hållbarhet och utökade möjligheter för 

kommunens föreningar att ha tillgång till anpassade anläggningar. 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram  34 478   34 834   35 966   36 473  

Årlig förändring (tkr)   356   1 132   508  

Årlig förändring (%)  1,0% 3,2% 1,4% 

  

  Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 34 478 34 834 35 966 36 473 

varav     

Resursfördelning 34 678 34 468 35 592 36 092 

Verksamhetsförändringar - 366 373 381 

Riktade Budgetprioriteringar     

Riktade Anpassningar -200    

     

Investeringsprojekt - tillkommande 

driftskostnader (reserverade under FIN) 
 3 250 5 738 5 852 
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I. Resursfördelning 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet omfattas av resursfördelning. 

Prislapp 

Verksamheternas prislappar har uppdaterats samt justerats utifrån 

kostnadsambitionsnivåer. 

Volym 

Kommunens befolkningsprognos är uppdaterad och volymerna speglar 2022 års 

invånarantal. 

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Kulturverksamhet / Fritidsverksamhet / 

Turismverksamhet / 

Konsumentrådgivning 

Invånarantal 100% 12 780 12 759 12 730 12 658 

 

Verksamhet (kr 

per invånare) 

Genomsnitt Nettokostnad 2022 

- Pendlingskommun nära mindre 

tätort 

Kostnadsambitionsnivå 

Prislapp 

- tilldelning 

2022 

Kulturverksamhet 882 130 % 1 147 

Stöd till studieförbund 36 218 % 78 

Fritidsverksamhet 1 423 99 % 1 410 

Turismverksamhet 154 78 % 120 

Budget- och 

skuldrådgivning 
22 65 % 14 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2022 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

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

näringslivsenheten som läggs under kultur- och fritidsnämnden återfinns under 

verksamhetsförändringar. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för de kommande 3 åren omfattar medel som 

avsätts under finansförvaltningen och förs över till nämnden när kostnaderna uppstår: 

• 1,5 miljoner årligen avsätts för drift- och verksamhetskostnader för 

Idrottshallen, som utöver skolidrott, ställs till förfogande för föreningslivet. 

 

• 1,25 miljoner för år 2022 och sedan 2,5 miljoner årligen för år 2023 - 2024 

avsätts för ökade kapitalkostnader till följd av renovering av badhuset 

Forshallen. 

 

• 0,25 miljoner för år 2022 och 0,5 miljoner årligen för år 2023 - 2024 avsätts för 

ökade kapitalkostnader till följd av renovering av Rosenbergs ishall. 

 

• 0,25 miljoner för år 2022 och 0,5 miljoner årligen för år 2023 - 2024 avsätts för 

ökade kapitalkostnader till följd av renovering av konstgräsplanen.  

IV. Riktade budgetanpassningar 
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Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Utöver planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokalerna så avsätts medel i 

investeringsplanen för 2022−2024 för. 

• Anpassningar av Idrottshallen, vilket frigör ytterligare attraktiva träningstider i 

kommunens övriga tre fullmåttshallar vilket bidrar positivt till 

inomhusidrotternas utveckling och verksamhet.  

• Renovering av badhuset Forshallen då den äldsta bassängen i badhuset är i stort 

behov av renovering. Genom att även tillföra en höj- och sänkbar botten 

förbättras möjligheterna för personer med funktionsvariationer att utnyttja 

badanläggningen. 

• Renovering av Rosenbergs ishall, som avser att omfatta byte av rörsystem 

inklusive anläggande av betongplatta samt byte av träsargen. Dessa åtgärder 

medför en minskad olycksrisk, idag orsakad av den gamla sargen, vilket hotar 

att kunna innebära stopp för användande. Åtgärden medför också en enklare 
ishantering och viss energibesparing. Arenan kan efter denna åtgärd även 

användas sommartid för annan verksamhet. 

• Renovering av konstgräsplanen, som är i behov renovering men prioriteringen 

innebär också åtgärder för att minska den miljöpåverkan som konstgräsplanen 

orsakar. 
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6.6 Samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel av allmänna platser, trafikplanering, 

fastighetsförvaltning, avfallshantering samt för miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och 

byggväsendet och kartframställning. 

Viljeinriktning 

När vi planerar inför framtiden måste vi tänka hållbart. Ett viktigt mål för nämndens 

arbete är bidra till en hållbar utveckling av samhället med avstamp i de klimatlöften 

kommunen avlagt. Nämnden har under det gångna året antagit en ekologisk 

hållbarhetsstrategi och anställt en miljöstrateg. Nu kommer arbetet att fortsätta genom 

att ta fram arbetssätt och åtgärder som tar oss i rätt riktning. En miljömiljon avsätts 

årligen för att accelerera arbetet med miljömässig hållbarhet. 

Vi gör ordentliga satsningar på trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna i och med 

utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det ska vara enkelt att välja att låta bilen stå och 

välja alternativa transportsätt. 

I Tidaholm ska det finnas plats att leva och arbeta. För att säkerställa att vi kan möta 

behovet av nya bostadsområden och industritomter behöver vi säkerställa att arbetet 

med nya detaljplaner kan prioriteras. Tillsammans med kommunens näringsidkare 

arbetar vi för att fortsätta utveckla Tidaholm till en attraktiv plats att både bo och driva 

företag på. 

Kommunens verksamheter ska ha ändamålsenliga lokaler. Kommunen ska inte ha 

lokaler som inte nyttjas av den kommunala organisationen. 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram  32 439   32 040   32 861   33 813  

Årlig förändring (tkr)  - 399   821   952  

Årlig förändring (%)  -1,2% 2,6% 2,9% 

  

  Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram 32 439 32 040 32 861 33 813 

varav     

Resursfördelning 34 244 29 215 30 999 31 915 

Verksamhetsförändringar - 1 825 1 862 1 899 

Riktade Budgetprioriteringar  1 000   

Riktade Anpassningar -3 610    

Halvårseffekter 1 805    

     

Investeringsprojekt - tillkommande 

driftskostnader (reserverade under FIN) 
 1 000   

I. Resursfördelning 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattas delvis av resursfördelning. 
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Prislapp 

Verksamheternas prislappar har uppdaterats samt justerats utifrån 

kostnadsambitionsnivåer. 

Volym 

Kommunens befolkningsprognos är uppdaterad och volymerna speglar 2022 års 

invånarantal. 

  

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Väg- och järnvägsnät, parkering 

/ Parker 
Invånarantal 100% 12 780 12 759 12 730 12 658 

   

Verksamhet (kr 

per invånare) 

Genomsnitt Nettokostnad 2022 

- Pendlingskommun nära mindre 

tätort 

Kostnadsambitionsnivå 

Prislapp 

- tilldelning 

2022 

Väg- och 

järnvägsnät, 

parkering 

1 246 88 % 1 095 

Parker 372 99,6 % 370 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2022 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

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

näringslivsenheten som läggs under samhällsbyggnadsnämnden återfinns under 

verksamhetsförändringar. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för budgeten 2022 omfattar: 

• 1 miljon skjuts till budgetramen år 2022 för att kompensera för en uppskjuten 

process kring Brukets industriområde. 

 

• 1 miljon finns avsatt på finansförvaltningen och förs över till nämnden 2022 i 

den omfattning som krävs för att täcka merkostnader vid omställning av 

Lindängen till förskola. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga ytterligare riktade budgetanpassningar för nämnden utöver de som 

beslutades i föregående strategisk plan och budget 2021−2023. 

Investeringsplan 

Utöver planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler samt gator och parkytor 

innehåller investeringsplanen för 2022−2024 följande investeringar: 

• Framtida bostadsområden. Kommunen vill ha ett varierat utbud av såväl tomter 

för villabyggen som bostads- och hyresrätter. Investeringen syftar till att 

säkerställa att de senaste årens bostadsbyggande i kommunen kan hålla i sig vid 

fortsatt efterfrågan. 
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• Utveckling av stadskärnan. En attraktiv stadskärna i tätorten är en stolthet för 

hela kommunen. Genom att utveckla Tidaholms centrum, med bland annat 

gångstråk längs Tidan, görs Tidaholm till ett besöksmål för såväl kommunens 

invånare som turister. 

 

• Renovering och underhåll av kök som används av kommunens verksamheter. 

 

• Exploatering av industrimark i enlighet med översiktsplanen. 

 

• Strategiska markinköp i enlighet med målsättningen i översiktsplanen. 

 

• Under 2023−2024 planeras för en utbyggnad av cykelväg till Ekedalen i 

samverkan med Trafikverket. 
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6.7 Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen innehåller riktade budgetprioriteringar för hela kommunen, den 

centrala prognososäkerheten, pensioner, bidrag, transfereringar och avgifter. 

Viljeinriktning 

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram -30 501 -11 080 -12 888 -13 232 

Årlig förändring (tkr)  19 421 -1 808 -344 

Årlig förändring (%)  -63,7% 16,3% 2,7% 

  

  Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Budgetram - 30 501 - 11 080 - 12 888 - 13 232 

varav     

Resursfördelning - 33 301 - 18 530 - 20 688 - 21 134 

Verksamhetsförändringar     

Riktade budgetprioriteringar 3 800    

Riktade anpassningar - 1 000    

Halvårseffekter - 1 805    

Kommunens riktade budgetprioriteringar  2 700 2 700 2 700 

Investeringsprojekt - tillkommande 

driftskostnader (reserverade under FIN) 
 4 750 5 738 5 852 

  

I. Resursfördelning 

Finansförvaltningens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas 

utifrån föregående års budget samt ny beräkning av kapitalkostnader. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. De centrala 

riktade budgetprioriteringarna flyttas från kommunstyrelsen till finansförvaltningen för 

2022 och framåt. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för de kommande tre åren omfattar: 

• 4,75 miljoner kronor avsätts under 2022 som kommer att överföras till 

nämnderna då faktiska kostnader uppstår. Medlen består av:                

o 1,75 miljoner kronor för kostnader som uppstår till följd av tidigare 

nämnda specificerade investeringar för respektive nämnd. Dessa 

driftsmedel tillförs på grund av ökade kapitalkostnader, med avsikt att 

inte påverka andra verksamheter. Detta beräknas vara en 

halvårskostnad under 2022.   

o 1,5 miljoner kronor för merkostnader som uppstår till följd av 

omställningen av Lindängen tillförs endast under 2022.  

o 1,5 miljoner kronor som avser för drift- och verksamhetskostnader för 

Idrottshallen.  
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• 5,1 miljoner kronor avsätts under 2023, medlen består av dels         

o 3,5 miljoner kronor tillförs för kapitalkostnader som uppstår till följd av 

tidigare nämnda specificerade investeringar, vilket kommer att vara 

helårskostnad från 2023 och framåt.     

o 1,6 miljoner kronor som avser för drift- och verksamhetskostnader för 

Idrottshallen. 

• 5,2 miljoner kronor avsätts under 2024, medlen består av dels      
o 3,5 miljoner kronor driftsmedel tillförs kostnader som uppstår till följd 

av tidigare nämnda specificerade investeringar för respektive nämnd. 

Dessa driftsmedel tillförs på grund av ökade kapitalkostnader 

o 1,7 miljoner kronor som avser för drift- och verksamhetskostnader för 

Idrottshallen. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 
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7 Investeringsbudget 
Kommunens investeringsbudget tas fram i med underlag från med nämndernas 10 åriga 

investeringsbehovsanalys från respektive nämnd.  Investeringsbehovsanalysen beslutas 

om i samband med att nämnden beslutar om årets verksamhetsplan. 

Investeringsbudgeten är framtagen utifrån kommunens investeringsbehov och de 

strategiska och finansiella målen. 

  

Nämnd (tkr) 
Budget 

2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelsen 11 167 13 000 11 000 11 000 

Barn- och utbildningsnämnd 1 125 1 000 1 000 1 000 

Kultur- och fritidsnämnd 2 300 1 000 1 000 1 000 

Social- och omvårdnadsnämnd 602 5 500 500 500 

Samhällsbyggnadsnämnd 82 715 97 500 46 000 62 000 

Skattefinansierad verksamhet 97 909 118 000 59 500 75 500 

Vatten- och avloppsverk 4 568 5 000 3 000 3 000 

Renhållningsenhet 7 000 5 000 5 000 5 000 

Affärsdrivande verk 11 568 10 000 8 000 8 000 

Totalt kommunen 109 477 128 000 67 500 83 500 

Så som tidigare har beskrivits finns det stora investeringsbehov nationellt i 

verksamhetslokaler och även så i Tidaholms kommun. I budgeten 2021–2024 finns 

flertal investeringar som redan beslutats och påbörjats . Många av dessa stora 

investeringsprojekt kommer att avslutas under 2020 och 2021. 

För den skattefinansierade verksamheten kommer under budgetperioden 2022–2024 

investeringarna att uppgå till 253 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2021 

inklusive ombudgetering uppgår till 98 miljoner kronor. 

De affärsdrivande verkens investeringar under budgetperioden uppgår till 26 miljoner 

kronor. 
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8.1 Befolkningsprognos 

Befolkningsprognos 

Befolkningsprognosen är uppdaterad och har reviderats ned. Prognosen för 2020 var 

12 863 medan utfallet blev 12 790 invånare, vilket är en skillnad på 73. 

Fram till 2030 prognostiseras en befolkningsminskning från 12 790 ned till 12 357, 

vilket är en minskning med 433 invånare. 

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

0–19 2 854 2 853 2 856 2 858 2 851 2 851 2 838 2 831 2 833 2 814 2 798 2 777 

20–64 6 961 6 887 6 817 6 770 6 724 6 630 6 559 6 489 6 430 6 374 6 290 6 217 

65+ 3 031 3 050 3 107 3 131 3 155 3 177 3 184 3 212 3 229 3 261 3 317 3 362 

Total
t 

12 84
6 

12 79
0 

12 78
0 

12 75
9 

12 73
0 

12 65
8 

12 58
0 

12 53
2 

12 49
2 

12 44
9 

12 40
5 

12 35
7 

 

  1980 1990 2000 2020 2030P 2040P 

Födda 131 198 119 134 111 105 

Döda 179 149 152 142 152 153 

Födelseöverskott -48 49 -33 -8 -41 -48 

Inflyttade 376 581 369 548 490 498 

Utflyttade 385 462 472 596 496 480 

Flyttnetto -9 119 -103 -48 -7 18 

Folkökning -57 168 -136 -56 -48 -30 

Folkmängd 13 069 13 283 12 694 12 790 12 357 11 942 

168



Tidaholms kommun, Strategisk plan och budget 2022−2024 58(71) 

8.2 Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

 

  

 

    
Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 
 Notering 

         

Skola        

 Förskola - Rosenberg 93065 23 058      

 Förskola - Ekedalen 93092 13 800      

 Förskola - Fröjered   5 000     

 Måltidsenheten - Renovering kök   4 000 2 000 4 000   

 Standardhöjning ytterskolor   - 10 000 10 000   

         

Vård och omsorg        

 Lokallösning dagligverksamhet  - 5 000 - -   

 Lokallösning hemtjänst  - 10 000 - -   

 Lokallösning 

arbetsmarknadsenheten 

93094 
6 955    

  

 Värmekälla Midgård 93069 471      

 Inventarier LSS boende 93085 259      

 Framtidens äldreomsorg  - 5 000 5 000 5 000   

 Nytt verksamhetssystem  - 5 000 - -   

         

Attraktiv kommun        

 Idrottshall Rosenberg 93067 2 638      

 Renovering badhus   20 000     

 Renovering ishall   10 000 -    

 Ismaskin 93097 1 300      

 Idrottshallen - iordningställande   3 000     

 Konstgräsplanen   5 000 - -   
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Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 
 Notering 

 Utveckling stadskärnan - Tidan 

gångstråk 

 
  5 000 10 000 

  

 Verksamhetslokaler - Vulcanen 

(barnen hus 

93077 
5 362    

  

 Gång- och cykelvägar 90077 1 710 4 000 2 000 5 000   

 Broar, renovering 90049 494      

 Inventarier Lekplatser 90005 49      

 Cirkulationsplats Ringvägen 93082 2 552      

 Kajkanter - Tidan 93053 410      

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

 Planerat fastighetsunderhåll 93044 8 605 7 500 7 500 7 500   

 varav Gröna investeringar   1 000 1 000 1 000   

 Tillgänglighetsanpassning (fastighet) 90036 434      

 Hyresgästanpassningar 93090 1 185 1 500 1 500 1 500   

         

Näringsliv, boende och 

exploatering 

  
    

 

 Investeringar och underhåll brukets 

industriområde 

93098 
1 500 1 500   

  

 Exploatering industriområden  - 3 000 - 3 000   

 Framtida bostadsområden 93099 5 000 5 000 5 000 5 000   

 Strategiskt markinköp 93100 2 000 2 000 2 000 5 000   

 Reservkraftverk 93070 571      

         

Nämndernas investeringsanslag        

 Samhällsbyggnadsnämnden 90003 1 922 2 000 2 000 2 000   

 Barn- och utbildningsnämnden 90009 1 125 1 000 1 000 1 000   

 Social- och omvårdnadsnämnden 90019 343 500 500 500   

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

 Kommunstyrelsen 90000 1 167 3 000 1 000 1 000   

 Investeringsreserv 93060 10 000 10 000 10 000 10 000   

         

         

Affärsdrivande verk        

 Planerat underhåll renhållning 96021 3 000 3 000 3 000 3 000   

 Renovering personalbyggnad   2 000     

 Ombyggnad ÅVC - Siggestorp 96013 368      

 Farligt avfall 96014 700      

 Grönt Kort 96019 500      

 Planerat underhåll Vatten- och 

avloppsverk 

95029 
 5 000 5 000 5 000 

  

 Reservvattentäkt 95019 7 000      
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Av de 7,5 miljoner som avsätts för planerat fastighetsunderhåll ska minst 1 miljon 

användas för gröna investeringar. För att räknas som en grön investering ska projektet 

uppfylla minst ett av kommunens fyra klimatlöften. Dessa klimatlöften ingår i strategin 

för det strategiska målet Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart 

samhälle. 
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8.3 Riktade budgetprioriteringar 

Riktade budgetprioriteringar är områden där särskilda medel har avsatts för ett 
specifikt ändamål. I Tidaholms kommun är de centrala riktade budgetprioriteringarna 

under 2022–2024. 

  

Målområde Riktade budgetprioriteringar 
Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Attraktiv 

kommun 

För att ta fram mark för såväl bostäder som 

näringsverksamhet samt utveckling av befintliga 

detaljplaner avsätts medel för att accelerera 

arbetet med detaljplanering och planläggning. 

700 700 700 700 

 För att bidra till målet attraktiv kommun avsätts 

medel för att stödja Litografiska Symposiet 2022. 
 250   

 För att bidra till målet attraktiv kommun och 

involvera hela kommunen i ett utvecklingsarbete 

avsätts medel för en landsbygdsberedning som har 

till uppgift att initiera olika utvecklingsprojekt i 

samverkan med medborgare, företag och 

föreningsliv. 

 250   

Ett 

miljömässigt 

hållbart 

samhälle 

Kommunen har en viktig roll i att skapa ett 

miljömässigt hållbart samhälle. För att accelerera 

arbetet avsätts medel för att samordna arbetet och 

implementera åtgärder. 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Ett starkt och 
växande 

näringsliv 

För att nå målet att näringslivsklimatet skall 
förbättras ska kommunen erbjuda elever praktisk 

arbetslivserfarenhet. Därför avsätts medel för att 

erbjuda feriepraktik till elever i åk 9 samt åk 1 och 

åk 2 på gymnasiet. 

500 500 500 500 

Summa  2 450 2 700 2 200 2 200 

Återstår  100    

Summa 

avsatta 

medel 

 

2 550 2 700 2 700 2 700 
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8.4 Ekonomistyrningsprinciper 

God ekonomisk hushållning är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande 
villkor för att kunna uppnå de välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med 

kommunens verksamhet. God ekonomisk hushållning innebär att vart och ett av 

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

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

behållas och utvecklas. En svag ekonomisk hushållning är däremot en begränsning för 

kommunen när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika 

verksamhetsområden. Att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk 

hushållning är en del av kommunallagen. 

8.4.1 Budgetmodell 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 

budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

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

kunna beskriva vilka behov som finns inom de olika verksamheterna. 

Resursfördelningsmodellen bygger på nyckeltal och prognoser. Modellen kan ge 

indikationer på hur medel ska fördelas mellan kommunens olika verksamheter. Det är 

upp till Kommunfullmäktige att fördela medel mellan kommunens verksamheter, vilket 

innebär att resursfördelningsmodellen är ett verktyg för kommunfullmäktige att 

använda sig av för att ge ett stöd och hjälp till fördelningen av kommunens medel. 

Kommunfullmäktige säkerställer att de medel som kommunen har att fördela stämmer 

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

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

• Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen 

för verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd skall genomföra 

resultat- och måluppföljning. 

• Redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker i samband med 

delårsbokslut augusti och årsredovisning. 

• Redovisning av månadsrapporter (uppföljning av verksamhet, ekonomi, 

personal) till kommunstyrelsen sker efter, februari, april, oktober 

• Redovisning av helårsprognoser (endast uppföljning av ekonomi) till 

kommunstyrelsen sker efter, mars, maj,  november.  

Nämnderna utgör resultatenheter 

Nämnden får en budgetram för hela nämndens verksamhetsområde. Budgetramen är 

lika med nämndens nettokostnader. Nämnden kan dela upp budget i olika 

verksamheter. 

Överskott och underskott 

Om nämnden anser att någon del av över- eller underskotten inte ska överföras till det 

ackumulerade resultatet, ska nämnden motivera detta i verksamhetsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar därefter om hanteringen av över- och underskotten för 

verksamhetsåret. Kommunfullmäktige beslutar om hur över- eller underskott ska 

hanteras långsiktigt. 

Omfördelningar 

Omfördelningar av medel under innevarande år inom beslutat budgetram beslutas av 

respektive nämnd. 

Omfördelningar mellan nämndernas budgetramar under innevarande år ska endast ske 

i mycket specifika fall. Om medel ska flyttas mellan nämnderna under innevarande år 

sker detta med en bokning av kostnader och intäkter i bokföringen. 
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Tilläggsanslag 

Några tilläggsanslag sker inte under innevarande år till nämndernas budgetramar. 

8.4.3 Intern kontroll 

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

medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 

• bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, 

• använder resurser på ett effektivt sätt och 

• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering. 

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

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern 

kontroll i kommunens verksamheter. Detta innebär bland annat att kommunstyrelsen 

ansvarar för att det upprättas en organisation kring intern kontroll. 

Nämnderna ansvarar därefter för den interna kontrollen inom sina respektive 

verksamhetsområden. Respektive nämnd ska se till att det finns en organisation för den 

interna kontrollen, att regler och anvisningar antas, att det årligen upprättas och 

fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en uppföljning av de interna 

kontrollerna och de genomförda åtgärderna. 

8.4.4 Investeringar 

Definition och kriterier 

En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller 

innehav i verksamheten. För att precisera detta ytterligare gäller att en utgift redovisas 

som en investering om: 

• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år 

• Är avsedd för stadigvarande bruk 

• Att beloppet är av väsentlig storlek 

Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas ett halvt 

prisbasbelopp. Korttidsinventarier och inventarier till ”ringa värde” 

(anskaffningskostnad under ett halvt prisbasbelopp) kostnadsföres direkt. 

Investeringsmedel 

Kommunfullmäktige beslutar i samband med Strategisk plan och budget gällande regler 

för ett investeringsprojekts genomförande från förstudie, projektering, genomförande 

och upphandling till uppföljning och slutredovisning. 

Investeringsäskanden skall beskriva investeringens syfte, investeringsbehov och 

driftkostnadskonsekvenser. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan 

för år X1 i november år X0 ska en investeringsplan för år X2 till X11 tas fram och 

beslutas i nämnden. Denna ska skickas till kommunstyrelsen som ett underlag till 

kommande budgetberedning. Dessutom skall det beskrivas vilka energi- och 

miljökonsekvenser/effekter investeringen ger. 

Innan ett beslut tas om en investering skall det avgöras hur investeringens kostnader i 

form av kapitalkostnad samt övriga kostnader kommer att påverka nämndens 

kommande budgetramar. Detta ska göras på framtagen kalkylmall. 
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Medel för investeringar anslås per investeringsobjekt. 

Omdisponering av investeringsmedel till väsentlig karaktär beslutas av 

kommunfullmäktige. Med väsentlig karaktär menas objekt vars utgift överstiger 

10 000 000 kr eller är av principiell betydelse. Omdisponering av investeringsmedel 

som uppgår till 100 000 kr får beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. Övrig 

omdisponering av investeringsmedel beslutas av kommunstyrelsen. Ombudgetering av 

investeringsanslag mellan budgetår beslutas av kommunstyrelsen. 

För beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används så kallad 

nominell metod. Avskrivningar görs planenligt under anläggningens eller inventariernas 

nyttjandetid och startar när dessa tas i bruk. Kapitalkostnader ingår i nämndernas 

ramar och påverkar kommunens resultat. 

Investeringsprojektens beslutsgång 

Investeringsprocessen avser investeringsprojekt större än 500 000 kr. Projekt av 

löpande karaktär omfattas inte av denna investeringsprocess. Projekt som är löpande 

är definierade i investeringsbudgeten i strategisk plan och budget. Kostnader för 

förstudier ansvarar respektive nämnd för. Kostnader för projektering ska rymmas i den 

totala investeringsbudgeten för projektet. 

Begreppet projektera kan innebära både att projektera byggprojekt (då 

samhällsbyggnadsnämnden skall vara inkopplad) eller att projektera förfrågningsunderlag 

inför en upphandling. 

Förstudie 

1. Ett behov av investering uppstår hos en nämnd. 

2. Beställarnämnden ansvarar för att genomföra förstudien. I förstudien ska en 

totalkostnadskalkyl som visar på förändringen av framtida driftkostnader bifogas. 

3. Beställarnämnden redovisar resultatet av förstudien till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattar beslut att: 

• Ärendet behandlas av kommunfullmäktige i samband med att strategisk plan 

och budget fastställs. 

• Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förstudien och ge uppdrag att 

projektera samt reservera medel i investeringsbudgeten. 

• Återremittera ärendet till beställarnämnden. 

• Avbryta projektet. 

4. Kommunfullmäktige fattar beslut att: 

• Godkänna förstudien och ge uppdrag att projektera samt reservera medel i 
investeringsbudget. 

• Återremittera ärendet till beställarnämnden. 

• Avbryta projektet. 

Projektering och upphandling 

5. Projektdirektivet upprättas. 

6. Beställarnämnden/samhällsbyggnadsnämnden (SBN) genomför projekteringen och 

uppdaterar totalkostnadskalkylen. Anbud kan inhämtas under projekteringen. Om 
anbuden/bedömd investeringsutgift är högre än reserverade medel i 

investeringsbudgeten ska beställarnämnden/SBN i första hand anpassa investeringen 

utifrån avsatta medel i investeringsbudgeten. 
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7. Beställarnämnden/SBN godkänner projekteringen och fattar beslut att: 

• Godkänna projektering samt skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för 

handläggning. 

8. Beställarnämnden/SBN redovisar resultatet av projekteringen för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattar beslut att: 

• Föreslå kommunfullmäktige att godkänna projekteringen samt vid behov 

revidera reserverade medel i investeringsbudgeten. 

• Återremittera ärendet till beställarnämnden. 

• Avbryta projektet. 

9. Kommunfullmäktige fattar beslut att: 

• Godkänna projektering samt eventuellt revidera investeringsmedel. 

• Återremittera ärendet till beställarnämnden. 

• Avbryta projektet. 

Genomförande 

10. Beställarnämnden/SBN får i uppdrag att teckna tilldelningsbeslut och skriva 

kontrakt. 

11. Projektet genomförs. 

12. Projektdirektivet uppdateras vid behov. 

13. Om investeringsutgiften avviker från beslutad investeringsbudget ska ett nytt 

ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

Uppföljningen 

14. Uppföljning sker i samband med delårsrapportering och årsredovisning. 

15. Slutredovisning ska genomföras i samband med årsredovisning. 
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8.5 Begrepp 

  

Begrepp Förklaring 

Strategisk plan och budget Kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala 

verksamheten. Dokumentet ger besked om vilka mål kommunfullmäktige har satt 

upp samt fördelning av resurser till nämnderna. 

Verksamhetsplan och 

budget 

Nämndens plan för vad förvaltningen ska åstadkomma samt hur verksamheterna 

ska finansieras. Verksamhetsplanen anger verksamhetsmål och strategier för hur 

de ska uppnås, samt indikatorer med vilka målen följs upp. Nämndens 

verksamhetsplan och budget är ettårig. 

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

arbete ska medverka till att nämndens verksamhetsmål uppnås. Enhetsplaner 

fastställs av tjänstepersoner. 

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

beskriver ett önskat framtida läge och behöver inte kunna mätas eller vara helt 

realistisk. Kommunfullmäktiges vision beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. 

Målområde Målområden beskriver vilka frågor och områden kommunfullmäktige bedömer är 

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

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

ett visst mål. Både strategiska mål och verksamhetsmål har strategier. 

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

analysera utfallet. Mätmetoden skall ge förutsättning för samma mätvärde när 

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

Utfall Det slutliga resultatet (per år) 

Målvärde Önskat resultatvärde (per år) 

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

påverkar kommunen och kommunens förutsättningar att utföra sina uppdrag. 

Omvärldsanalyser används som grund för strategisk planering och övergripande 

beslut. 

Resursfördelningsmodell Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig 

nettokostnad för kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, 

härefter benämnd ”kommungrupp”) eller traditionell budgetuppräkning. På 

respektive nämnd återfinns dessa pris- och volymparametrar för varje 

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

för respektive verksamhet. Referenskostnad för Tidaholms kommun är 

framräknad med antagande av andel brukare samt en framskrivning av volym 

baserat på befolkningsprognosen. Genomsnittlig nettokostnad för 

kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från räkenskapssammandrag 

2019, uppräknat till 2022 enligt index. Kostnadsambitionsnivå är den justering 

som är gjord för verksamheten, där 100 procent indikerar samma 

kostnadsambitionsnivå som genomsnittet för kommungruppen, en justering över 

100 procent påvisar en högre kostnadsambitionsnivå än genomsnittet. Resterande 

verksamheter som inte presenteras i tabellerna har en tilldelning beräknad på 

traditionell budgetuppräkning. 

Referenskostnad Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive 

verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om 

kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och 

effektivitet. Referenskostnad kallades tidigare för Strukturårsjusterad 

standardkostnad. 

Delårsrapport Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Årsredovisning Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut och bestå av 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en 

sammanställd redovisning. 
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Begrepp Förklaring 

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

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

och kostnader under denna i en resultaträkning. 

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

egenfinansiering av investeringar. 

Verksamhetsmål Verksamhetsmål konkretiserar vad nämndens verksamheter ska uppnå. Varje 

verksamhetsmål knyts till ett strategiskt mål och bidrar till att kommunen 

utvecklas i riktning mot kommunfullmäktiges vision. Verksamhetsmålen är 

mätbara och uppnåeliga. 

Resultaträkning Resultaträkningen är en sammanställning av kostnader och intäkter för en 

redovisningsperiod. 

Finansieringsanalys Finansieringsanalys visar hur driftverksamheten, investeringsverksamheten och 

finansieringsverksamheten bidragit till den uppkomna förändringen av likvida 

medel. 

Kassaflödesanalys Se finansieringsanalys. 

Balansräkning Balansräkningen redovisar hur stora kommunens tillgångar är vid årsskiftet och 

hur dessa tillgångar är finansierade. Balansräkningen visar också hur kapitalet har 

använts och hur det har anskaffats. Tillgångarna är uppdelade i 

omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

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

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

tillgångar). 

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

omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss tid. 

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

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

Skatteunderlag Totalt kommunalt beskattningsbar inkomst för samtliga skattskyldiga i kommunen 

(framkommer vid inkomsttaxeringen). 

Skattekraft Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång (den 

kommunalt beskattningsbara inkomsten per invånare). 

Resultatutjämningsreserv 

(RUR) 

Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över 

konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. När 

disposition ur fonden får göras uttrycks i kommunens riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. 

Lokal utvecklingsreserv 

(LUR) 

I 2013 års bokslut avsattes medel av de av AFA återbetalade 

sjukförsäkringsavgifter som erhölls detta år till en lokal utvecklingsreserv. 

Grön finansiering Avser finansiering där den underliggande obligationen för finansieringen uppfyller 

kraven i ett grönt ramverk så som exempelvis ”The Green Bond Principles”. 

Gröna obligationer ger ränteplacerare möjligheten att stödja utlåning till 
investeringsprojekt med mål att mildra klimatförändringarna eller som bidrar till 

en anpassning till dem. 
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8.6 Budget för balansräkningsenheter 

Resultaträkning (tusen kronor) 

  

Resultaträkning 
Skattefinans

ierad 2022 
VA-verk 

Renhållnings

verksamhet 

Totalt 

kommunen 

Verksamhetens intäkter  18 500 12 900  

Verksamhetens kostnader -787 072 -14 000 -11 800 -812 872 

Av- och nedskrivningar -37 833 -3 230 -1 000 -42 063 

Verksamhetens nettokostnader -824 905 1 270 100 -823 535 

Skatteintäkter 613 166   613 166 

Generella statsbidrag, utjämning och 

fastighetsavgift 
232 939   232 939 

Verksamhetens resultat 21 200 1 270 100 22 570 

Finansiella intäkter -   - 

Finansiella kostnader -4 300 -1 270 -100 -5 670 

Resultat efter finansiella poster 

extraordinära poster 
16 900 - - 16 900 

Extraordinära intäkter    - 

Extraordinära kostnader    - 

Årets resultat 16 900 - - 16 900 
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Kassaflödesanalys (tusen kronor) 

  

Kassaflödesanalys 
Skattefinans

ierad 2022 
VA-verk 

Renhållnings

verksamhet 

Totalt 

kommunen 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 16 900   16 900 

Justering för ianspråktagna avsättningar -   - 

Justering för av- och nedskrivningar 37 833 3 230 1 000 42 063 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster 
400   400 

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 
55 133 3 230 1 000 59 363 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar     

Ökning / minskning förråd och varulager -    

Ökning / minskning kortfristiga skulder     

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
55 133 3 230 1 000 59 363 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar 
-118 000 -5 000 -5 000 -128 000 

Investeringsbidrag till materiella 

anläggningstillgångar 
-   - 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
-   - 

Investeringar i finansiella 

anläggningstillgångar 
-   - 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 
-   - 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
-118 000 -5 000 -5 000 -128 000 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    - 

Nyupptagna lån 50 000 5 000 5 000 60 000 

Amortering av skuld -13 217 -1 897 -167 -15 280 

Ökning av långfristiga fordringar -10 000   -10 000 

Minskning av långfristiga fordringar 2 063   2 063 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
28 846 3 103 4 833 36 783 

Årets kassaflöde -34 020 1 333 833 -31 854 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-31 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
 
Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott,  

2021-08-26. 
 Delegationsbeslut fattade av personalchefen, 2021-08-30. 

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

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna.  
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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

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-08-26 
 
Ärendenummer 
2021/4 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-08-25 6.2 

 
Beslut om 
försäljning av del 
av Innerstaden 2:1  

2020/109 

2021-08-25 

 
1.9      

 
Beslut om 
remittering av 
motion om att 
utvärdera 
resursfördelningsm
odellen      

2021/224 
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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

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-08-30 
 
Ärendenummer 
2021/4 Namn. 
   
Maria Johansson     
0502-60 60 51 
maria.johansson@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av Personalchef 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-06-07 2.15 
Överenskommelse 
vid skiljande av 
tjänst. 

Löpnummer 3 

2021-07-01 2.15 
Överenskommelse 
vid skiljande av 
tjänst. 

Löpnummer 4 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-18 
 
Ärendenummer 
2020/401 Kommunstyrelsen 
   
Marie Anebreid     
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Rapportlista kommunstyrelsen 2021-09-08 
 
Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2021-08-02 – 2021-08-30. 
 
KS 2021/269 Länsstyrelsen Västra Götaland - Inspektionsprotokoll 

överförmyndaren i Tidaholms kommun 
KS 2021/266 Hökensås Vind - Överklagan till MÖD målnr M 8551-21 

Vattenfalls förlängning av tillstånd Velinga vindkraftspark 
 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 
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