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Kallelse Kommunstyrelsen 

2023-01-11 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen 

Justerare: Ingela Backman (S) eller Bengt Karlsson (S) 

Gruppmöten hålls med start kl. 08:00. Majoriteten träffas i Sessionssalen. Oppositionen träffas i 
Gälleberg rum. 

Efter sammanträdet ska läsplattorna bytas ut, se information i separat mail. 

Kallade 
Ledamöter 
Runo Johansson (L) ordförande, Ingela Backman (S) vice ordförande, Johan Liljegrahn (M), Ida 
Davidsson (VT), Magnus Erbing (M), Lennart Nilsson (SD), Magnus Haglind (VT), Bengt Karlsson 
(S), Lena Andersson (S), Jonas Storm (S)  

Tjänstgörande ersättare 
Krister Rohman (KD) ersätter Patrik Kristoffersen (KD) 

Ersättare 
Jenny Svensson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Larsson (SD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (VT), Svante Schultz (VT), Anna Zöögling (S), Tony Pettersson (S), Lisbeth Göthberg 
(S), Patricia Axelsson (V) 
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Ärenden 
1 Information om näringslivsfrågor 2023/2 

2 Beslut om antagande av taxor och avgifter för social- och 
omvårdnadsnämnden för år 2023 

2022/387 

3 Information om Framtidsdagen 2023 2023/58 

4 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari – oktober år 2022 

2022/23 

5 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen 
avseende november månad år 2022 

2022/22 

6 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 
avseende november månad år 2022 

2022/21 

7 Beslut om budget för kommunstyrelsen för år 2023 2022/284 

8 Beslut om slutredovisningar av avslutade investeringsprojekt 2022/173 

9 Beslut om beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2022/348 

10 Beslut om firmatecknare för Tidaholms kommun 2022/348 

11 Beslut om prioritering för Styrel 2022/254 

12 Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 2023-2026 2022/349 

13 Beslut om besvarande av motion om gående skolbuss 2022/110 

14 Beslut om utvärdering av kommunens hantering av covid-19 2022/266 

15 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 

2023/55 

16 Val av kommunstyrelsens personalutskott för mandatperioden 
2023-2026 

2023/55 

17 Val av kommunstyrelsens budgetberedning för mandatperioden 
2023-2026 

2023/55 

18 Val av representanter till Litografiska akademin för 
mandatperioden 2023-2026 

2023/56 

19 Val till samordningsförbundet Skaraborg för mandatperioden 
2023-2026 

2022/295 
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20 Val av ordinarie ombud och ersättare vid Kommuninvests 
föreningsstämmor för mandatperioden 2023-2026Val av ordinarie 
ombud och ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för 
mandatperioden 2023-2026 

2023/57 

21 Anmälan av delegationsbeslut 2022/4 

22 Rapporter och inkomna skrivelser 2022/59 

23 Information från kommunalråd, kommundirektör och övriga 
ledamöter 

2023/1 

24 Rapport från nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2022/6 

25 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 2022/7 

26 Rapport från kommunala bolag 2022/8 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/387 

2022-12-16 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse - Beslut om taxor och avgifter för 
social- och omvårdnadsnämnden 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att: 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för social- och 

omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 2023-02-01. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare taxor och avgifter inom 

omvårdnadsavdelningen, taxa för dödsboförvaltning samt taxor och avgifter för 
serveringstillstånd. 

o föreslå kommunfullmäktige att besluta om omedelbar justering av paragrafen. 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, § 126/2022, föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta taxor och avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 2023 enligt upprättat förslag att gälla 
från och med den 1 januari 2023. 

Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen av prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet höjs från 48 300 kronor till 52 500 kronor mellan år 2022 och 2023. Hyror inom 
äldreboende och LSS gruppboende justeras efter förhandling med Hyresgästföreningen. 

Om socialnämnden beslutar om en förändrad taxa eller avgift där justering överstiger 
förändringen av prisbasbeloppet ska den nya taxan eller avgiften beslutas av kommunfullmäktige. 

Om kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet socialnämndens förslag att taxan ska gälla från och 
med den 1 januari 2023 innebär det att taxan ska börja tillämpas från en tidpunkt innan 
kommunfullmäktige har fattat beslut om taxan. Eftersom förslaget innebär en höjning av avgifterna 
jämfört med den för närvarande gällande taxan är beslutet till nackdel för kommunmedlemmarna.  

Enligt 2 kap. 4 § kommunallagen får kommuner inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är 
till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.  

Att fatta beslut om att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, trots att beslut härom fattas av 
kommunfullmäktige efter denna tidpunkt, skulle således strida mot lag. Såvitt har framkommit 
föreligger inte synnerliga skäl till varför beslutet ska gälla med tillbakaverkande kraft. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att anta taxor och 
avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 1 februari 2023. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Eftersom kommuner inte får fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för 
medlemmarna föreslår kommunledningsförvaltningen kommunfullmäktige besluta att anta taxor 
och avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 1 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om taxor och avgifter för 

social- och omvårdnadsnämnden 2023”, 2022-12-13. 
 Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-11-28. 
 Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2023. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-12-13 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 126 Beslut om taxor och avgifter för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023 
SON 2022/265 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o  föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 2023-01-01 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare taxor och avgifter inom 
omvårdnadsavdelningen, taxa för dödsboförvaltning samt taxor och avgifter för 
serveringstillstånd. 

o föreslå kommunfullmäktige att besluta om omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om justering av taxor och avgifter inför år 2023. 

Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen av prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet höjs från 48 300 kronor till 52 500 kronor mellan år 2022 och 2023. Hyror inom 
äldreboende och LSS gruppboende justeras efter förhandling med hyresgästföreningen. 

Om nämnden beslutar om en förändrad taxa eller avgift där justering överstiger förändringen av 
prisbasbeloppet skall den nya taxan eller avgiften beslutas av Kommunfullmäktige. 

Föreslagen justering av avgift för kost år 2023 överstiger prisbasbeloppsjusteringen. Efter justering 
av avgift för kost bedöms avgiften vara i nivå med övriga kommuner i Skaraborg. Även efter 
föreslagen justering är måltid inom äldreomsorgen subventionerad, avgift för lunch eller middag är 
65 kronor och självkostnadspris för lunch eller middag är 74 kronor. 

Möjligheten att ta ut avgifter av den enskilde är begränsad av förbehållsbelopp samt maxtaxa. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att:  

o anta taxor och avgifter 2023 
o föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter 2023. 

- Ordföranden föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att: 
o  föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för social- och 

omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 2023-01-01 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare taxor och avgifter inom 

omvårdnadsavdelningen, taxa för dödsboförvaltning samt taxor och avgifter för 
serveringstillstånd. 

o föreslå kommunfullmäktige att besluta om omedelbar justering av paragrafen. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) och Alexander 
Lagerholm (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med följande 
motivering: ”Vi i Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm yrkar på 
återremiss pga bristande underlag inför beslut. Då många höjningar är stora och kommer 
att direkt påverka den enskilda människan bör en risk och konsekvensanalys utformas. 
Samt att vi önskar få specificerat vad som är självkostnadspris utifrån det gällande 
Prisbasbeloppet på de olika kostnaderna för brukarna.” 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets förslag, ordförandes 
förslag samt Janssons, Graafs, Joelssons, Storms och Lagerholms förslag om återremiss. 

Ordföranden ställer först förslaget om återremiss under proposition och finner att nämnden 
beslutar att avslå detta. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag mot ordförandes förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/236 ”Beslut om taxor och 

avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 2023”, 2022-12-06 
 Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2022-11-

28 
 Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2023 

Reservation 
Ingvar Jansson (S), Emma Graaf (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Storm (S) och Alexander Lagerholm 
(S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

”Socialdemokraterna Tidaholm står inte bakom dessa höjningar utan att det gjorts en risk och 
konsekvensanalys, då många höjningar är stora och kommer att direkt påverka den enskilda 
människan och dens livskvalitet.” 

Protokollsanteckning 
Per-Erik Thurén (S), Angelica Holst (S), Linda Boudin (S), Nils Werner (S) och Patricia Axelsson 
(V) lämnar in följande protokollsanteckning: 

”Ersättare i Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm ställer sig bakom 
Socialdemokraterna Tidaholms reservation.” 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/265 

2022-11-28 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Ola Pettersson, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter 2023 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta taxor och avgifter 2023. 

samt 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta taxor 
och avgifter 2023. 

Ärendet 
Beslut om justering av taxor och avgifter inför år 2023. 

Utredning 
Taxor och avgifter justeras årligen. Nivå på justeringen styrs av förändringen av prisbasbeloppet. 
Prisbasbeloppet höjs från 48 300 kronor till 52 500 kronor mellan år 2022 och 2023. Hyror inom 
äldreboende och LSS gruppboende justeras efter förhandling med hyresgästföreningen. 

Om nämnden beslutar om en förändrad taxa eller avgift där justering överstiger förändringen av 
prisbasbeloppet skall den nya taxan eller avgiften beslutas av Kommunfullmäktige. 

Föreslagen justering av avgift för kost år 2023 överstiger prisbasbeloppsjusteringen. Efter justering 
av avgift för kost bedöms avgiften vara i nivå med övriga kommuner i Skaraborg. Även efter 
föreslagen justering är måltid inom äldreomsorgen subventionerad, avgift för lunch eller middag är 
65 kronor och självkostnadspris för lunch eller middag är 74 kronor. 

Möjligheten att ta ut avgifter av den enskilde är begränsad av förbehållsbelopp samt maxtaxa. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Taxor och avgifter 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 2022-11-

28 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2023 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige

Ärendenummer: SON 2022/265
Antagen: 20XX-XX-XX
Senast reviderad: 20XX-XX-XX

Författningssamling
Social- och omvårdnadsnämndens 
taxor och avgifter 2023

1Flicka blåser såpbubblor
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Taxor och avgifter 2023 
Taxorna och avgifterna gäller för år 2023 inom social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhetsområde. 

Prisbasbelopp: 52 500 kr 
Förbehållsbelopp ensamstående: 6 470 kr 
Förbehållsbelopp sammanlevande makar och sambor: 5 279 

Högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. 

Enligt 8 kap. 5 § SoL är högsta belopp för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och 
sjukvård 2 359 kr enligt 2023 års prisnivå. 

Nya avgifter i samband med en höjning av prisbasbeloppet från 48 300 kr till 52 500 kr. 

Hemtjänsttaxa 
 2022 2023 

Nivå 1: Upp till 2 timmar 513 kr/månad 563 kr/månad 

Nivå 2: 2-10 timmar 1 267 kr/månad 1 389 kr/månad 

Nivå 3: Mer än 10 timmar 2 170 kr/månad 2 359 kr/månad 

Hälso- och sjukvårdsinsats 260 kr/månad 285 kr/månad 

Serviceinsatser (städ och 
tvätt) 

260 kr/timme 285 kr/timme 

Portionskostnad mat* 46 kr/portion 65 kr/portion 

Utkörningskostnad för 
matdistribution* 

9 kr/portion 15 kr/portion 

* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Larm 
 2022 2023 

Larm 300 kr/månad 325 kr/månad 

Extra larmknapp 550 kr/månad 575 kr/månad 

 
Ledsagarservice 
 2022 2023 

Ledsagarservice 260 kr/månad 285 kr/månad 
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Dagverksamhet 
 2022 2023 

Dagverksamhet fika* 10 kr/fika 25 kr/fika 

Dagverksamhet lunch* 46 kr/portion 65 kr/portion 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Stödformer 
 2022 2023 

Stödformer fika*  25 kr/fika 
* Nyantagen avgift beslutas av kommunfullmäktige. 

Kort- och växelvård 
 2022 2023 

Matkostnad* 106 kr/dygn 149 kr/dygn 

Hemtjänstavgift 72 kr/dygn 79 kr/dygn 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Särskilt boende 
 2022 2023 

Matkostnad* 3 214 kr/månad 4 455 kr/månad 

Hemtjänstavgift 2 170 kr/månad 2 359 kr/månad 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Hyreskostnader särskilt boende 
Hyror inom särskilt boende och LSS förhandlas med Hyresgästföreningen. 

Solvik 
 2022 2023 

Hyra Solvik 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 
 

Hellidshemmet 
 2022 2023 

Kategori 1 3 951 kr/månad 4 050 kr/månad 

Kategori 2 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 

Kategori 3 4 759 kr/månad 4 878 kr/månad 
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Midgård 
 2022 2023 

Heimdal 3 951 kr/månad 4 050 kr/månad 

Frigg 3 456 kr/månad 4 567 kr/månad 

Idun 4 456 kr/månad 4 567 kr/månad 

Tor 4 456 kr/månad 4 567 kr/månad 
 

Lindängen 
 2022 2023 

Hyra Lindängen 4 254 kr/månad 4 360 kr/månad 
 

Hyror och avgifter inom LSS 
Hyror LSS 
Hyror inom särskilt boende och LSS förhandlas med Hyresgästföreningen. 

 2022 2023 

Hyra Solstigen 4 646 kr/månad 4 762 kr/månad 

Hyra Siggestorpsvägen 5 5 198 kr/månad 5 328 kr/månad 
 

Korttidsvistelse LSS 
 2022 2023 

Frukost* 17 kr 23 kr 

Lunch eller middag* 46 kr 65 kr 

Mellanmål* 15 kr 22 kr 

Kvällsmat* 28 kr 39 kr 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Maxbelopp 
 2022 2023 

Maxbelopp 4 455 kr/månad* 106 kr/dag 149 kr/dag 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 
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Daglig verksamhet 
 2022 2023 

Lunch* 46 kr 65 kr 
* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 

Individ- och familjeomsorg 
Egenavgifter 
 2023 

Egenavgift HVB eller 
familjehem (i 
behandlingssyfte) 

80 kr/dygn 

Egenavgift för vuxna vid 
stödboende, logiavgift 

79 kr/dygn 

Egenavgift för vuxna vid 
stödboende, kostavgift 

149 kr/dygn 

 
Dödsboförvaltning 
 2022 2023 

Taxa dödsboförvaltning* 0,65 % av 
prisbasbeloppet 
per timme 

500 kr/timme 

* Avgiftsjustering som överstiger förändring i prisbasbeloppet beslutas av kommunfullmäktige. 
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Serveringstillstånd 
Debitering av taxor och avgifter för serveringstillstånd administreras av tillståndsenheten i Lidköpings 
kommun. Avgifterna debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe. 

Stadigvarande serveringstillstånd 
  

Allmänheten, slutet sällskap 8 000 kr 

Cateringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr 

Paustillstånd 5 000 kr 

Ändringar i tillståndet stadigvarande (t.ex. 
enstaka tillfällen, serveringstid, utökad 
serveringsyta) 

3 500 kr 

Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt 
(t.ex. enstaka tillfällen, serveringstid, utökad 

600 kr 

Provsmakning vid tillverkning 6 000 kr 

Konkursförvaltare (max 3 månader) 3 000 kr 

Ändringar i ägarförhållanden med samma 
juridiska person/Bolagsändring 

4 500 kr 

Servering i gemensamt serveringsutrymme 4 000 kr 
 

Tillfälliga serveringstillstånd 
Tillsynsavgift ingår 

  

Allmänheten längre än tre dagar 6 500 kr 

Allmänheten upp till tre dagar 5 5000 kr 

Slutna sällskap 800 kr 

Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 
100 kr/dag 

100 kr 

Paustillstånd (max 3 månader) 1 000 kr 

Provsmakning vid arrangemang 4 000 kr 

Servering i gemensamt serveringsutrymme 1 000 kr 
 

Övrigt 
  

Kunskapsprov (ingår möjligheten till två 
stycken omprov) 

1 500 kr 

 

15



Sida 8 av 8 

Grundavgift vid tillsyn årligen 
Baseras på serveringsställets öppettider 

  

Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till 
föreningar som ej driver försäljning med 
vinstintresse, samt restauranger med tillstånd 
till kl 22:00 

2 500 kr 

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl 
00:00 

4 000 kr 

Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl 
01:00 

5 000 kr 

Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl 
02:00 

6 000 kr 

 

Tillsyn omsättning, kr 
Baseras på årsomsättning av alkoholdrycker som redovisas i restaurangrapporten. 

  

0 – 50 000 750 kr 

50 001 – 100 000 1 500 kr 

100 001 – 250 000 3 000 kr 

250 001 – 500 000 6 000 kr 

500 001 – 1 000 000 8 000 kr 

1 000 001 – 5 000 000 12 000 kr 

5 000 001 – 10 000 000 13 000 kr 

10 000 001 -  14 000 kr 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/58 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om Framtidsdagen 
2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningens kvalitetsutvecklare kommer till kommunstyrelsen för att 
informera om genomförandet av Framtidsdagen 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 141 Beslut om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – oktober år 2022 
KS 2022/23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad månadsrapport 

för Tidaholms kommun samt att lägga den till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av Strategisk plan och budget för åren 
2022-2024 att samtliga nämnder ska ta fram en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter 
februari, april och oktober månad.  

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

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sin verksamhet inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden ansvarar för att ha beredskap för 
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter genom att göra omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad ram. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar ett underskott för 
år 2022. Nämnderna har upprättat åtgärdsplaner som minskar underskotten man har inte lyckats 
hantera underskotten fullt ut. Nämndernas påverkansmöjligheter begränsas av att det är få 
månader kvar på året. Övriga nämnder prognostiserar för ett överskott. 

Budgeten för år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatter och bidrag. Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 50,4 miljoner kronor 
vilket är ett överskott mot budget på 31,5 miljoner kronor. Det motsvarar 5,7 procent av skatter 
och bidrag vilket innebär att kommunen uppnår resultatmålet för år 2022.  

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad månadsrapport 

för Tidaholms kommun samt att lägga den till handlingarna. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende oktober år 
2022”, controller Anna Johansson, 2022-11-28. 

 Månadsrapport oktober 2022 (Tidaholms kommun). 
 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/23 

2022-11-23 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Johansson, controller 

Tjänsteskrivelse - Beslut om månadsrapport för 
Tidaholms kommun avseende oktober år 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms 
kommun samt att lägga den till handlingarna. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget 2022-2024 
att samtliga nämnder ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober 
månad till kommunstyrelsen.  

Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
augusti och årsredovisning. 

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden samt social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar ett underskott 
för 2022. Övriga nämnder prognostiserar för ett överskott för året. Åtgärdsplaner har upprättats 
som minskar underskottet, men hanteras inte fullt ut inom tilldelad budget. Nämndernas 
påverkansmöjligheter begränsas med få månader kvar på året. 

Budgeten för 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatter och bidrag.  
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Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 50,4 miljoner kronor, vilket är ett överskott 
mot budget på 31,5 miljoner kronor. Det motsvarar 5,7 procent av skatter och bidrag och innebär 
att kommunen uppnår resultatmålet för 2022.  

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport oktober 2022 (Tidaholms kommun) 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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1 Inledning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. 

Uppsiktpliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, strategisk plan samt 

ägardirektiv. 

Utöver delårsrapport och verksamhetsberättelse rapporterar nämnderna månadsvis till 

kommunstyrelsen vad gäller utvecklingen av verksamhet och ekonomi. 

I denna rapport sammanfattas styrelsens och nämndernas månadsrapporter avseende 

perioden 1 januari – 31 oktober 2022. 
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2 Sammanfattning 
Tidaholms kommuns budget för 2022 är ett resultat 18,9 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 2,2 procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen visar ett resultat på 50,4 miljoner kronor, vilket är en 

avvikelse jämfört med budget på 31,5 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet 

motsvarar 5,7 procent av skatter och generella bidrag. 

Sedan restriktioner med anledning av pandemin covid-19 togs bort den 9 februari har 

kommunens arbete i huvudsak återgått till ordinarie former. Verksamheter är åter 
öppna för allmänheten och kommunens medarbetare har återgått till att huvudsakligen 

arbeta vid sina ordinarie arbetsplatser. 

Det löpande arbetet fortgår parallellt med utvecklingsarbete i alla kommunens 

nämnder. 

Den 10 oktober utsåg kommunfullmäktige ett nytt presidium för den kommande 

mandatperioden. I oktober tillträdde även Magnus Sundén tjänsten som 

kommundirektör för Tidaholms kommun. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Förvaltningsberättelse Tidaholms kommun 

Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- 

och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och omvårdnadsnämnden. 

3.1.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Covid-19-pandemin 

Vid årets början rådde ännu särskilda rekommendationer för politiska sammanträden 

med anledning av covid-19-pandemin. Den 9 februari upphörde en stor del av 

restriktionerna att gälla. Därefter har samtliga nämnder, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige återgått till fysiska sammanträden. Kommunens medarbetare har 

återgått till att huvudsakligen arbeta vid sina ordinarie arbetsplatser. 

Sedan den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig 

sjukdom. Enligt Folkhälsomyndigheten är dock covid-19 fortsatt anmälningspliktig. 

Myndigheten har beslutat att förekomst av covid-19 tills vidare ska smittspåras i 

verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli 

allvarligt sjuka av covid-19. 

Trots att pandemin inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom kvarstår 

rekommendationer för skyddsutrustning. Inom vård och omsorg sker fortfarande sker 

provtagning av patienter, brukare och personal vid symptom. För patienter och 

brukare gäller provtagning vid byte av vårdform eller vid inskrivning. Påfyllnadsdos för 

vaccin mot Covid-19 erbjudits enligt nationella rekommendationer. 

Valet 2022 

Under september genomfördes allmänna val till Sveriges kommuner, regioner och 

riksdag. Valdeltagandet i kommunen blev 83,68 procent, vilket är något lägre jämfört 

med valdeltagandet i riket som blev 84,21 procent. 

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Den 10 oktober utsåg kommunfullmäktige ett nytt presidium för perioden 2022-10-17 

- 2026-10-14. Krister Rohman (KD) valdes till ordförande i kommunfullmäktige. 

Ingemar Johansson (L) valdes till förste vice ordförande och Erik Ezelius (S) valdes till 

andre vice ordförande. 

Ny kommundirektör 

I oktober 2022 tillträdde Magnus Sundén som kommundirektör för Tidaholms 

kommun tillika förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. 

Kriget i Ukraina 

Tidaholms kommun har fram till 31 oktober 2022 tagit emot ett mindre antal flyktingar 

från Ukraina. Från och med hösten 2022 samordnar social- och 

omvårdnadsförvaltningen flyktingmottagandet utan direkt stöd av 

kommunledningsförvaltningens personalenhet. Den förvaltningsövergripande 

arbetsgruppen för flyktingmottagande är vilande och aktiveras vid behov om antalet 

flyktingar ökar. 

Enheten IT & kommunikation arbetar fortsatt med att stärka kommunens IT-säkerhet 

och motståndskraft mot cyberattacker. 

Föreläggande om förbättrat brandskydd 
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Samhällsbyggnadsnämnden har fått föreläggande från Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg (SMS) om förbättrat brandskydd på Solvik 30. Byggnaden behöver 

kompletteras med sprinkler i boenderummen samt att byggnadens brandceller behöver 

förstärkas. Åtgärderna innebär omfattande arbete med lokalerna. Under pågående 

arbete kan lokalerna inte användas som boende. Förvaltningen utreder vilka andra 

åtgärder/lokalförbättringar som kan vidtas samtidigt som brandskyddet åtgärdas. 

Bristerna behöver vara åtgärdade 2023-12-31. Social- och omvårdnadsnämnden har 

beslutat om intagningsstopp på Solvik äldreboende. Intagningsstoppet har medfört 

längre väntetid på att få beslut om särskilt boende verkställt. 

Kompetensförsörjning 

Vid social- och omvårdnadsnämnden har bemanning upptagit stor del av arbetsledares 

och enhetschefers arbetstid. Under sommaren 2022 uppstod brister i 

schemaläggningen på grund av sjukskrivningar och svårigheten att hitta utbildade 

vikarier. Det har förekommit att ordinarie personal har avbrutit sin semester och 

många medarbetare har arbetat övertid för att verksamheten ska fungera. 

Näringslivsutveckling 

Under våren har näringslivsenheten återupptagit sitt utåtriktade arbete med 

tillsammans med det lokala näringslivet. Flera nya råd och nätverk har tillkommit under 

året. 

Arbete med anledning av Nobias nedläggning av fabrik i Tidaholm och ny fabrik i 

Jönköping pågår. Näringslivsenheten har genomförts en kartläggning av 

underleverantörer och har en pågående dialog med dessa aktörer. Enheten arbetar 

även med planeringen av en marknadsföringskampanj med fokus på rekryteringsbehov i 

Tidaholm. Utöver Tidaholms kommun deltar även Kriminalvården och NCC i 

projektet. 

Utveckling av kommunens organisation och verksamheter i korthet 

Kommunfullmäktige har utsett en landsbygdsberedning. Kommunledningsförvaltningens 

kansli ansvarar för beredningens ärendehantering och administration. 

Tidaholm är en av nio kommuner i Östra Skaraborg som inför ett nytt och gemensamt 

ekonomisystem från och med oktober 2023. Tidaholm deltar även i ett projekt för 
införande av nytt system för e-handel i samverkan med Skövde och Tibro kommun. 

Förstudierna Samverkan IT och Framtidens nätdesign har påbörjats i samverkan med 

Skövde kommun. Social- och omvårdnadsnämnden deltar i ett projekt där 12 

kommuner inför ett gemensamt verksamhetssystem. Även barn- och 

utbildningsnämnden arbetar med att byta verksamhetssystem. 

Sedan årsskiftet har Idrottshallen tillkommit till kultur- och fritidsförvaltningen och 

Tidaholms Gymnastiksällskap har flyttat sin verksamhet från Forshallen till 

Idrottshallen. Tidaholms museum och Barnens hus har varit stängt med anledning av 

ombyggnation. Den 10 september öppnade Barnens hus med en stor och välbesökt 

invigning. Ishallen har genomgått en renovering och togs åter i bruk den 20. En 

förstudie inför renovering av badhuset har slutförts. 

Den nybyggda förskolan Rosenberg har öppnat sin verksamhet. Daglig verksamhet har 

flyttat till nya tillgänglighetsanpassade lokaler vilket har inneburit en kvalitetshöjning för 

såväl brukare som medarbetare. Lindängens äldreboende öppnade på nytt den 5 

september. 

En utredning om ytterskolornas roll inom skolorganisationen presenterades för barn- 

och utbildningsnämnden i oktober. Utredningen utgör ett underlag för strategiska 

vägval i utvecklingen av utbildningsorganisationen. 
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4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.2 Prognos kommunen 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x -34,3 x -37,7 x x x -46,7 x -50,4   

Budgete

rat 

resultat 

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

Avvikelse 

(mnkr) 
 15,4  18,8    27,8  31,5   

             

Prognos 

resultat 

(%) 

 4,0  4,3    5,3  5,7   

             

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

motsvarar 2,2 procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen visar ett resultat på 50,4 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 5,7 procent av skatter och generella bidrag. Sammantaget inom nämnderna 

(inklusive kommunstyrelsen) prognostiseras det för ett överskott  på 5 miljoner 

kronor. Nämndernas överskott tillsammans med högre nivåer av skatter och generella 

bidrag (22,4 miljoner kronor) samt lägre finansiella kostnader och avskrivningar (4,1 

miljoner kronor) bidrar till kommunens prognostiserade överskott jämfört med budget 

på 31,5 miljoner kronor. Nedan redovisas för ytterligare detaljer. 

Prognostiserat överskott redovisas främst inom: 

• Skatter och generella bidrag, 22,4 miljoner kronor. 

• Kommunstyrelsen, 9 miljoner kronor    

o prognososäkerhet 7 miljoner kronor 

o framskjutna budgetprioriterade satsningar 1,6 miljoner kronor 

o kommunstyrelsens verksamheter 0,44 miljoner kronor 

• Barn- och utbildningsnämnden, 2 miljoner kronor. 

• Kultur- och fritidsnämnden, 0,15 miljoner kronor. 

• Jävsnämnden, 0,09 miljoner kronor. 

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

Prognostiserat underskott redovisas inom: 

• Samhällsbyggnadsnämnden, 1 miljoner kronor 

• Social- och omvårdnadsnämnden, 5,3 miljoner kronor    

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Avvikelse 

2022 
 

Utfall 

2021 

Avvikelse 

mot fg år 
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Verksamhetens intäkter     192 825 -192 825 

Verksamhetens kostnader -788 855 -793 885 5 030  -945 185 156 330 

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

Verksamhetens 

nettokostnader 
-825 879 -831 718 5 839  -795 533 -30 346 

Skatteintäkter 632 723 615 509 17 214  598 259 34 464 

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

Verksamhetens resultat 51 399 23 200 28 199  37 613 13 786 

Finansiella intäkter     1 561 -1 561 

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

Resultat efter finansiella poster 50 399 18 900 31 499  38 056 12 343 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 50 399 18 900 31 499  38 056 12 343 

Nämndernas prognoser 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos visar ett underskott på 5,3 miljoner kronor, 

under förutsättning att åtgärdsförslagen genomförs. Åtgärderna består i att riktade 

statsbidrag och medel för oförutsedda behov avsätts för att möte de högre 

kostnaderna. Det införs även restriktivitet inom inköp och bemanning. Anledningen till 

de högre prognostiserade kostnaderna är köp av externa vårdplatser inom 

verksamheterna LSS, funktionsnedsättning, missbruksvård samt våld i nära relation. 

Även personalkostnader inom äldreomsorg och LSS har varit högre än budgeterat 

under sommarmånaderna då svårigheter att rekrytera semestervikarier har medfört 

övertidsersättningar och köp av semesterveckor/dagar. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos visar ett överskott på 2 miljoner kronor. Inom 

förskolan prognostiseras ett överskott på 1 miljoner kronor främst till följd av 

vakanser och statligt stöd för sjuklönekostnader. Även inom grundskolan justeras 

prognosen positivt jämfört tidigare rapport och visar nu en ekonomi i balans till följd av 

tilldelat statsbidrag under höstterminen som förväntas kunna finansiera kostnader för 

särskilt stöd och minskade intäkter från Migrationsverket. Den sedan tidigare beslutade 

åtgärdsplanen innehåller åtgärder för 1 miljon kronor till följd av att nämnden visade 

underskott på grund av uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt ökade 

placeringskostnader på gymnasiesärskolan. De flesta åtgärderna i åtgärdsplanen är 

redan genomförda och bidrar till senaste prognosen. 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ett underskott på 1 miljoner kronor som 

beror på rådande omvärldsfaktorer som påverkar priser för bland annat energi och 

livsmedel. Underskottet har minskat i jämförelse med tidigare prognoser till följd av en 

mildare höst som minskar fjärrvärmekostnaderna samt lägre kostnader för reglering av 

skador på fastigheter och konsulter. 

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

beräknade överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, 

föräldraledigheter och vakanser i avvaktan på tillsättande av tjänster. 

Kommunstyrelsens prognos visar ett överskott på 0,44 miljoner kronor. Anledningen till 

överskottet är främst lägre personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledighet 

samt lägre nyttjande av medel som finns avsatta för personalbefrämjande aktiviteter. 

Kommunstyrelsen belastas under året av högre kostnader till följd av avgångsvederlag, 
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högre licenskostnader, julgåva till personalen samt finansiering av Litografiska 

symposiet. Av den anledningen har det tidigare beslutats om en åtgärdsplan. 

Åtgärderna, nyttjande av medel för oförutsedda behov och de lägre 

personalkostnaderna täcker främst de ökade kostnaderna. 

Finansförvaltningens prognos visar ett överskott på 8,6 miljoner kronor. Överskottet 

består av kommunens onyttjade prognososäkerhet på 7 miljoner kronor samt 

framflyttade budgetprioriteringar, 1,6 miljoner kronor. 

Budgetavvikelser 

Sammanställning 

budgetavvikelser (tkr) 
Budget 2022 Helårsprognos Prognos avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 61 501 61 061 440 

Jävsnämnd 318 228 90 

Kultur- och fritidsnämnd 34 734 34 584 150 

Barn- och utbildningsnämnd 352 618 350 618 2 000 

Social- och omvårdnadsnämnd 322 891 328 141 -5 250 

Samhällsbyggnadsnämnd 34 640 35 640 -1 000 

Finansförvaltningen -12 817 -21 417 8 600 

Summa nämnder 793 885 788 855 5 030 

    

Finansiering 

Skatteintäkter -615 509 -632 723 17 214 

Generella bidrag -239 409 -244 555 5 146 

Finansiell kostnad och intäkt 4 300 1 000 3 300 

Avskrivningar 37 833 37 024 809 

Summa finansiering -812 785 -839 254 26 469 

    

Totalt skattefinansierad 

verksamhet 
-18 900 -50 399 31 499 

    

Affärsdrivande verk 

Vatten- och avloppsverk    

Renhållningsverk    

Summa affärsdrivande verk    

    

Totalt -18 900 -50 399 31 499 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-10-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 1 177 1 196 1 184 

- Kvinnor 969 982 981 

- Män 208 214 203 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
82,3 82,1 82,9 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
17,7 17,9 17,1 

    

Antal årsarbetare 1 143,89 1 160,96 1 145,37 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

97,2 97,1 96,7 

Sjukfrånvaro (%) 7,2 6,2 7,2 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/24 

2022-12-05 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Johansson, controller 

Tjänsteskrivelse - Beslut om helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende november år 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos för kommunstyrelsen 
avseende november samt att lägga den till handlingarna. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget 2022-2024 
att samtliga nämnder ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter februari, april, oktober och 
november månad till kommunstyrelsen.  

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

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

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Överskottet 
består främst i att de medel som avsatts för prognososäkerhet inte nyttjas samt framflyttade och 
försenade budgetprioriteringar, 8,6 miljoner kronor. Resterande del av överskottet, 0,4 miljoner 
kronor, prognostiseras inom kommunstyrelsens verksamheter och består till största del av 
personalkostnader. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos november 2022 (Kommunstyrelse). 

 
Sändlista 
Ekonomienheten 
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1 Inledning 
Månadsrapport november 2022 följer upp utvecklingen av kommunstyrelsens ekonomi, 

verksamhet och personal. 
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2 Sammanfattning 
År 2022 präglades inledningsvis av pandemin covid-19 och en hög andel sjukfrånvaro 

vid kommunledningsförvaltning, liksom i hela kommunens verksamheter. Sedan en stor 

del av restriktionerna släpptes i februari har kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltningen återgått till ordinarie sammanträdesformer och arbete 

på plats i stadshuset. 

I oktober tillträdde Magnus Sundén som ny kommundirektör och fullmäktige valde ett 

nytt presidium för den kommande mandatperioden. 

Utöver det löpande arbetet har kommunledningsförvaltningen arbetat med att 

förbereda de allmänna valen den 11 september. Förvaltningen arbetar även med flera 

byten av större system. Projekten Ö9 för införande av ett nytt ekonomisystem och Ö3 

för införande av nytt system för e-handel löper på. Enheten IT och kommunikation 

stödjer social- och omvårdnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen vid 

pågående byte av verksamhetssystem. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 är 9 miljoner kronor. Överskottet beror 

främst på att medel för prognososäkerhet för hela kommunen inte nyttjas, 

budgetprioriterade satsningar flyttas fram i tid samt överskott inom kommunstyrelsens 

verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar med ett överskott om 

0,44 miljoner kronor.  

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 37 medarbetare motsvarande 36,5 

årsarbetare per den 2022-11-30. Detta beror på en vakant heltidstjänst som planeras 

att tillsättas under året samt tjänsteledigheter som motsvarar två heltidstjänster. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen inklusive finansförvaltning visar ett överskott 

mot budget på 9 miljoner kronor och består främst av budgeterade medel för 

prognososäkerhet för hela kommunen samt överskott inom kommunstyrelsens 

verksamheter. Avvikelsen motsvarar 18,5 procent av nämndens budgetram för år 2022. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 41,6 41,6 39,4 41,6 x x 41,6 x 39,6 39,6  

Budgetr

am 
 48,6 48,6 48,6 48,6   48,6  48,6 48,6  

Avvikelse 

(mnkr) 
 7,0 7,0 9,2 7,0   7,0  9,0 9,0  

Avvikelse 

(%) 
0 14,4 14,4 18,9 14,4 0 0 14,4 0 18,5 18,5 0 

3.2.1 Helårsprognos nämnd 

Kommunstyrelsen 
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 3 629 3 629 0 6 488 
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Verksamhetens kostnader -64 690 -65 130 440 -65 811 

- varav personalkostnader -28 055 -30 085 2 030 -31 049 

Verksamhetens nettokostnader -61 061 -61 501 440 -59 323 

Budgetram 61 501 61 501 0 63 315 

Nämndens avvikelse 440 0 440 3 992 

 

Finansförvaltningen 
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 44 533 44 533 0 50 975 

Verksamhetens kostnader -23 116 -31 716 -8 600 -14 649 

- varav personalkostnader -16 546 -16 546 0 -11 987 

Verksamhetens nettokostnader 21 417 12817 -8 600 36 326 

Budgetram -12 817 -12 817 0 -30 501 

Nämndens avvikelse 8 600 0 -8 600 5 825 

  

Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett inkluderar 

räddningstjänsten, överförmyndarverksamheten samt den verksamhet som bedrivs 

inom kommunledningsförvaltningens olika enheter IT och kommunikation, ekonomi- 

och verksamhetsstyrning, personal, kansli och näringsliv. Del två är de delar som avser 

hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen (finansförvaltningen). 

Denna del innefattar pensioner, bidrag, budgetprioriteringar och prognososäkerhet för 

hela kommunen. 

Kommunstyrelsen 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott på 0,44 miljoner kronor. 

Anledningen till överskottet är främst de lägre personalkostnaderna till följd av 

vakanser och tjänstledighet samt lägre nyttjande av medel för personalbefrämjande 

aktiviteter. 

Likt redogörelse i tidigare prognos belastas kommunstyrelsen fortsatt av högre 

kostnader jämfört budget: 

• avgångsvederlag inklusive rekryteringskostnader, 3,0 miljoner kronor.   

• licenser, främst Microsoft, 0,8 miljoner kronor. 

• finansieringen av litografiska symposiet, 0,25 miljoner kronor. 

• planerat införande av bemanningsenhet, 0,3 miljoner kronor. 

• julgåva till personalen, 0,85 miljoner kronor. 

Dessa ökade kostnader finansieras främst genom: 

• nyttjande av budgeterade medel som finns avsatta för att täcka oförutsedda 

behov, 2 miljoner kronor. 

• lägre personalkostnader, 2 miljoner kronor. 

• mindre personalbefrämjande aktiviteter, 0,6 miljoner kronor. 

• lägre övriga kostnader såsom resor, konferenser och medfinansiering 

tillväxtprogram, 0,5 miljoner kronor. 

• i tidigare prognos (augusti) togs beslut om åtgärdsplan på totalt 0,55 miljoner 

kronor för en ekonomi i balans. Åtgärderna, som också är justerade i 

prognosen, bestod i att avstå ytterligare finansiering av omställningskostnader 
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kopplat till Nobia under 2022 samt framflyttad uppstart av bemanningsenhet. 

 

Finansförvaltning 

Helårsprognosen för finansförvaltningen visar ett överskott på 8,6 miljoner kronor. 

Överskottet består av justeringar i avsatta medel för: 

• prognososäkerhet för hela kommunen, 7 miljoner kronor. 

• riktade budgetprioriteringar mot landsbygd nyttjas inte fullt ut, 0,1 miljoner 
kronor. 

• politiska budgetprioriteringar skrivs ned avseende satsning på badhus och 

konstgräsplan som flyttas fram i tid, 1,5 miljoner kronor. 

Helårsprognosen för finansförvaltningen förutsätter att pensionskostnaden för 2022 

följer senaste pensionsprognosen från pensionsbolaget KPA. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Bemanningsen

het 

  Ja 300   Uppstart flyttas fram, 

2024. Inga kostnader 

2022/2023 

Insatser 

omställning 

Nobia 

  Ja 250   Ingen ytterligare 

finansiering av 

omställningskostnader 

Nobia 2022 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 550    
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/23 

2022-12-05 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Johansson, controller 

Tjänsteskrivelse - Beslut om helårsprognoser för 
nämnderna avseende januari-november år 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade helårsprognoser för nämnderna samt 
att lägga dem till handlingarna. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget 2022-2024 
att samtliga nämnder ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter februari, april, oktober och 
november månad till kommunstyrelsen.  

Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
augusti och årsredovisning. 

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

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

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

Helårsprognosen för Tidaholms kommun visar sammantaget ett överskott jämfört med budget, 
trots att ekonomisk obalans identifierats inom nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden samt social- 
och omvårdnadsnämnden prognostiserar för ett underskott 2022. Övriga nämnder prognostiserar 
ett överskott för året. Åtgärdsplaner har upprättats som minskar underskottet i berörda 
nämnder, men hanteras inte fullt ut inom tilldelad budget. Nämndernas påverkansmöjligheter 
begränsas med få månader kvar på året. 
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att prognostiserat resultatet kommer att minska 
kommunens lånebehov de kommande åren, vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. 
Både lånebehov och räntorna förväntas att stiga de kommande åren. En ökad egenfinansiering har 
positiv effekt på finansiella kostnader.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
➢ Rapport ” Helårsprognos november 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)” 
➢ Rapport ” Helårsprognos november 2022 Social- och omvårdnadsnämnden” 
➢ Rapport ” Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 

2022” 
➢ Rapport ” Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende november månad år 

2022” 
 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 
nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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2 Sammanfattning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – november 2022 är 
ett överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,76 procent 
av periodens budget och beror till största delen på minskade personalkostnader inom 
förskoleverksamheten samt på ej periodiserade intäkter som faktureras och betalas 
terminsvis. 

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott mot budget på 2,0 miljoner. 
Överskottet beror på minskade personalkostnader inom grundskoleverksamheten som 
delvis bidrar till att kompensera ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2022 
ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) 
för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller 
avbrutit sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom 
ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare 
ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över 
verksamheten som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 
Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

Organisation 

 
Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (varav två förskolor även har 
verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor för åk F-6 med tillhörande 
fritidshem, en grundskola för åk 7–9, grundsärskola (träningsskola, 1-6 och 7-9), 
gymnasieskolan Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan Smedjan samt KompetensCentrum 
som anordnar vuxenutbildning. 
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4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

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

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

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

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

4.2 Redovisning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – november 2022 är 
ett överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,76 procent 
av periodens budget. 

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott mot budget på 2,0 miljoner kronor. 
Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av nämndens budgetram för år 2022. Det beräknade 
överskottet motsvarar resultatet som förskolan förväntas redovisa på grund av statligt 
stöd för sjuklönekostnader och brist på personal att rekrytera efter kompensation för 
ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 
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Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad oktober-
månad). 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Helårs-
prognos 

x 352 618 353 118 352 618 352 618 x x 352 618 352 618 350 618 350 618 

Budgetra
m 

 352 618 352 618 352 618 352 618   352 618 352 618 352 618 352 618 

Avvikelse 
(mnkr) 

 0 -500 0 0   0 0 2 000 2 000 

Avvikelse 
(%) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

mot budget 
2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 
2022-11-30 

2022-01-01 
2022-11-30 

2022-01-01 
2022-11-30 

2021-01-01 
2021-11-30 

Verksamhetens intäkter 62 574 63 387 -813 86 530 

Verksamhetens kostnader -376 517 -383 520 7 003 -393 228 

- varav personalkostnader -247 547 -247 714 167 -258 837 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-313 943 -320 133 6 190 -306 698 

Budgetram 320 133 320 133 0 308 873 

Nämndens avvikelse 6 190 0 6 190 2 175 

 

   Ack. 202201 - 202211  Helår 2022 

Verksamhet 
procentfördelad 
(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 669 927 259  1 012 

Musikskola / 
kulturskola 

 4 016 4 182 166  4 626 

Förskola  76 758 80 491 3 733  88 663 

Fritidshem  17 113 17 700 588  19 410 

Grundskola inkl. 
FK 

 140 254 140 341 87  154 758 

Obligatorisk 
särskola 

 7 601 8 515 914  9 363 

Gymnasieskola  50 664 52 784 2 120  58 148 

Gymnasiesärskola  5 635 5 108 -527  5 572 

KC  11 235 10 085 -1 150  11 065 

Totalt  313 944 320 134 6 190  352 617 
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Exported 2022-12-01 

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

 Avvikelsen för förskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 3,7 miljoner 
kronor. Överskottet orsakas till största delen av att verksamheten har fått 
intäkter från staten för att täcka ökade sjuklönekostnader samtidigt som det 
har varit svårt att rekrytera både ordinarie förskole pedagoger och vikarier. 

 Grundskolan visar ett resultat som är i balans med budget. I resultatet ingår 1,2 
miljoner kronor i ej förbrukade medel riktade mot ytterskolorna. 

 Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 2,1 
miljoner kronor som beror på ej periodiserade intäkter i form av statsbidrag. 

 Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 1,15 
miljoner kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial 
vuxenutbildning som vi söker gemensamt i Skaraborg betalas ut terminsvis i 
efterskott utifrån producerade poäng. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  Prognos 
2022 

Budget 2022 
Avvikelse 
Prognos 
- Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 74 637 68 716 5 921 92 353 

Verksamhetens kostnader -425 255 -421 334 -3 921 -432 816 

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

Verksamhetens nettokostnader -350 618 -352 618 2 000 -340 463 

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 2 000 0 2 000 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

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

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

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

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

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

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

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

Åtgärdsplan 

Följande åtgärdsplan innehåller åtgärder för 1,0 miljoner kronor och är framtagen i 
samband med helårsprognosen april som visade ett underskott på grund av uteblivet 
statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt ökade placeringskostnader på 
gymnasiesärskolan. De flesta åtgärderna i åtgärdsplanen är redan genomförda och 
bidrar till senaste prognosen. 
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Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklud
erad i 
progn

os 
(ja/nej

) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

Grundskolan Vakant 
ledningstjänst 

202204 ja 200   Ledningstjänst tillsätts 
först i augusti 

Grundskolan Anpassningar i 
organisation 
kring läxhjälp* 

202207 ja  500  Minskad verksamhet 

Samtliga kostnad för 
implementerin
g av IT-system 

202207 ja 400   Kostnad för 
införandet läggs som 
anläggning 

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

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

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

        

        

        

        

Totalt 1 000 500   
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. 

Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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2 Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens verksamhet efter 

november 2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter november 2022 är ett underskott mot 

budget på 6,8 miljoner kronor. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för social- och omvårdnadsnämnden ska nämnden fullgöra 

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

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

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

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

kommunala hälso- och sjukvården. 

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

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

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som social- och omvårdnadsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

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

underliggande enheter där arbetet är organiserat inom områdena biståndsbedömning, 

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

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

uppsökande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 

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

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

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

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

arbetsledares och enhetschefers arbetstid. 

Lindängens äldreboende har öppnat igen den 5 september. Beslut om att renovera 

Solvik efter brandföreläggande har inneburit ett intagningsstopp på Solvik för att 
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minska antalet boende. Personal på Solvik och Midgård har förflyttats till Lindängen. 

Intagningsstoppet har bidragit till att väntetiden på att få sitt beslut verkställt har blivit 

längre. 

Daglig verksamhet har flyttat till nya  tillgänglighetsanpassade lokaler vilket har 

inneburit en kvalitetshöjning för såväl brukare som medarbetare. De nya lokalerna ger 

en  verksamhet med bättre kontinuitet för brukarna och fler har kommit till 

sysselsättning igen. 

Digitala medicinskåp och digitala signeringslistor har införts i syfte att öka 

patientsäkerhet och säkrare läkemedelshantering.  Det nya arbetssättet möjliggör 

säkrare hantering och information mellan legitimerad och delegerad vårdpersonal. 

Arbetet sker i realtid, när personalen signerar given dos i sin mobiltelefon kan 

sköterskan se detta direkt. Detta arbetssätt är säkrare både för patient och 

vårdpersonal. 

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

upphandlats tillsammans med 12 kommuner. Systemet kommer innebära ett bättre 

stöd i arbetet. 

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

Trots att pandemin inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom kvarstår 

rekommendationer för skyddsutrustning. Nationella och regional rekommendationer 

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

skillnader inom vård och omsorg och samhället i stort är att det fortfarande sker 

provtagning både för patienter, brukare och personal vid symptom. För patienter och 

brukare gäller provtagning vid byte av vårdform eller inskrivning. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 

budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Utfallet för Social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – november 2022 

är ett underskott mot budget på 5,8 miljoner kronor. 

Helårsprognosen för Social- och omvårdnadsnämnden är ett underskott mot budget på 

6,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,1 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade underskottet beror på avvikelser mot budget vid köp av externa 

vårdplatser inom verksamheterna LSS, funktionsnedsättning, missbruksvård samt våld i 

nära relation. Återöppnandet av Lindängen har inneburit ökade driftskostnader för 

äldreomsorgen eftersom avdelningar samtidigt inte stängts på något annat boende. 

Jämfört med föregående prognos (oktober 2022) har underskottet ökat med 1,6 

miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på ökade kostnader för externa 

vårdplaceringar. 
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  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
322,9 322,2 322,9 322,9 322,9 

32

3,4 

32

3,4 
325,3 327,3 328,1 329,7  

Budgetr

am 
322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 

32

2,9 

32

2,9 
322,9 322,9 322,9 322,9  

Avvikelse 

(mnkr) 
0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

-

0,5 

-

0,5 
-2,4 -4,4 -5,2 -6,8  

Avvikelse 

(%) 
0 0,2 0 0 0 

-

0,2 

-

0,2 
-0,7 -1,4 -1,6 -2,1 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 -

 2022-11-30 

2022-01-01 -

 2022-11-30 
 

2021-01-01 -

 2021-11-30 

Verksamhetens intäkter 51 906 38 442 13 464 48 637 

Verksamhetens kostnader -353 222 -333 966 -19 256 -331 997 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens 

nettokostnader 
-301 316 -295 524 -5 792 -283 360 

Budgetram 295 524 295 524 0 288 255 

Nämndens avvikelse -5 792 0 -5 792 4 895 

Preliminärt utfall efter oktober 2022 är ett underskott mot budget på 5,8 miljoner 

kronor. 

Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos: 

• Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år 

2022 är medräknade i helårsprognos, men alla externa placeringar har ännu inte 

fullt ut påverkat utfallet för år 2022. 

• Av nämndens medel för oförutsett har 3,0 miljoner kronor avsatts till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

• Av riktade statsbidrag har 4,0 miljoner kronor avsatts till att täcka 

prognosunderskott i verksamheterna. 

Under perioden januari – november avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 

period på följande sätt: 

• Avvikelsen för hemtjänst i ordinärt boende är ett underskott motsvarande 1,7 

miljoner kronor. 

• Avvikelsen för äldreboende är ett underskott motsvarande 1,6 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning är ett underskott 

motsvarande 2,1 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för missbruksvård är ett underskott motsvarande 2,3 miljoner 

kronor. 

• Avvikelsen för barn- och ungdomsvård är ett överskott motsvarande 1,9 

miljoner kronor. 
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• Avvikelsen för vård i samband med våld i nära relation är ett underskott 

motsvarande 2,8 miljoner kronor. 

• Avvikelsen för ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 1,3 miljoner 

kronor. 

• I övrigt mindre avvikelser från budget. 

Avvikelserna har till viss del kunnat hanteras genom tillskott från riktade statsbidrag 

samt nämndens medel för oförutsedda behov. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 47 612 41 937 5 675 58 348 

Verksamhetens kostnader -377 328 -364 828 -12 500 -368 122 

- varav personalkostnader     

Verksamhetens nettokostnader -329 716 -322 891 -6 825 -309 774 

Budgetram 322 891 322 891 0 315 167 

Nämndens avvikelse -6 825 0 -6 825 5 393 

Nämnden går in i 2022 med en budget i balans. Inga åtgärder föreslås i budet- och 

verksamhetsplan för år 2022. 

Förvaltningen har följande uppdrag som är antagna i budget- och verksamhetsplan för 

år 2022: 

• att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen. 

• att öppna särskilt anpassat demensboende. 

Ovanstående uppdrag skall enligt budget- och verksamhetsplan genomföras år 2022. 

Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av 

framtagande av en långsiktig plan för äldreomsorgens lokaler i Tidaholms kommun. 

• Lindängen har öppnats åter i september 2022. 

  

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• kostnad för externa vårdplaceringar är beräknad på aktuella beslut. Finansiering 

av eventuella ytterligare vårdplaceringar behöver hanteras med medel för 

oförutsett alternativt åtgärder. 

• 4,0 miljoner kronor av statsbidrag har avsatts för att täcka ökade kostnader. 

• 3,0 miljoner kronor av oförutsedda medel har avsatts för att täcka ökade 

kostnader. 

• åtgärder om 1,0 miljoner kronor har vidtagits för att täcka ökade kostnader. 

Det finns behov av ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari -

 november 2022 påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört: 

• ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro. 

• kostnader för inköp av skyddsutrustning. 

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för 

perioden december 2021 - mars 2022. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. 

Merkostnader för nämndens verksamheter som beror på covid-19 pandemin under år 

2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar. 

  

Åtgärdsplan 

För att nämndens helårsprognos november 2022 skall motsvara en budget i balans 

behöver åtgärder vidtas. Åtgärderna behöver sammantaget nå en effekt om 7,8 

miljoner kronor under år 2022. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud
erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Alla 

verksamheter 

Inköps-

restriktivitet 

maj ja 500   Endast de 

nödvändigaste inköpen 

av varor ochtjänster 

får genomföras 

Alla 

verksamheter 

Bemannings-

restriktivitet 

maj ja 500   Extra restriktivitet vid 

tillsättning av vikarier 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 1 000    
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-10-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda  493 514 

- Kvinnor  455 474 

- Män  38 40 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
0 92,3 92,2 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
100 7,7 7,8 

    

Antal årsarbetare  470,5 490,1 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

0 95,4 95,4 

Sjukfrånvaro (%)  8,6 6,5 
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1 Inledning 
Denna månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avser perioden 1 januari - 30 

november 2022. 
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2 Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs till stor del enligt plan. 

Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som har behövt vara 

hemma med symptom av Covid 19. Från mars har alla verksamheter utom museum 

och Barnens hus kunnat genomföras fullt ut enligt plan. Från september öppnade även 

dessa verksamheter. 

De beslutade anpassningsåtgärderna som genomförts under 2020-2021 ger effekt för 

2022. Helårsprognosen pekar på ett mindre överskott. 

Investeringsplanen är lägre än budget. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Utfallet för kultur- och fritidsnämnden under perioden januari-november 2022 är ett 

överskott mot budget på 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,5 procent av 

periodens budget. 

För perioden januari-november avviker nämndens utfall mot budgeten på följande sätt: 

• Intäkterna är lägre än budget, där underskottet är motsvarande 2,6 miljoner 

kronor jämfört med budget. Rensat från budgeterad ersättning från 

finansförvaltningen är underskottet 1,2 miljoner. Detta underskott orsakas till 

stor del av att öppnandet av Vulcanen fördröjts till september 2022. 

• Kostnaderna är lägre än budget, där överskottet främst beror på att 

personalkostnaderna är lägre än budget med 2,0 miljoner kronor. De minskade 

personalkostnaderna beror på på flera olika faktorer, bland annat utlån av 

förvaltningschef, kort- och långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och 

vakanser i samband med att personal slutat.  

• Övriga avvikelser beror bland annat på att ny hyra för Vulcanen och Ishallen 

inte aktiverats. 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är ett överskott mot budget på 0,15 

miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av nämndens budgetram för år 

2022. 

Det beräknade överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader. Dessa 

finns inom olika enheter och beror på olika orsaker, bland annat sjukfrånvaro, 

föräldraledigheter och vakanser i avvaktan på tillsättande. 
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Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 34,7 34,7 34,7 34,7 x x 34,6 x 34,6 34,6  

Budgetr

am 
 34,7 34,7 34,7 34,7   34,7 x 34,7 34,7  

Avvikelse 

(mnkr) 
 0,0 0,0 0,0 0,0   0,1  0,1 0,1  

Avvikelse 

(%) 
0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,3 0 

3.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 9 000 11 129 -2 129 6 273 

Verksamhetens kostnader -43 584 -45 863 2 279 -40 906 

- varav personalkostnader -20 600 -21 912 1 312 -19 111 

Verksamhetens nettokostnader -34 584 -34 734 150 -34 633 

Budgetram 34 734 34 734 0 34 478 

Nämndens avvikelse 150 0 150 -155 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• Vulcanen (museum och Barnens hus) öppnande i september och har börjat 

generera intäkter.  

• att ny hyra för Vulcanen och Ishallen aktiveras 2023 

  

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 
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Totalt     
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 

innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 

förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 

nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har fastställt månadsrapporter och 

helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive rapport. 
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2 Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet efter november 

2022. 

Helårsprognosen för nämndens resultat efter november 2022 är ett underskott mot 

budget på 1,0 miljoner kronor. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari - november 

2022 är en negativ avvikelse på 1,0 mnkr. Avvikelsen motsvarar 2,9 procent av 

nämndens budgetram för år 2022. Ser vi till den totala kostnadsmassan blir avvikelsen 

mot budget ca 0,6 procent. 

VA-Avfall 

Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för verksamheterna Vatten-Avlopp (VA) 

samt Avfall/(Renhållningen) inom Tidaholms kommun. I dagsläget motsvarar de båda 

verksamheternas kostnader och intäkter en budget i balans, detta redovisas dock inte i 

övriga ekonomitabeller i rapporten. 

För våra fastigheter ser förvaltningen effekter av att den milda hösten eventuellt skulle 

kunna minska fjärrvärmekostnaderna något. Dock fortfarande en viss osäkerhetsfaktor 

på hur utvecklingen fortskrider året ut samt vad elpriset blir, vilket gör att prognosen 

lämnas oförändrad jämfört med föregående månads prognos för oktober. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
 38,6 36,5 34,6 36,5   36,5 35,8 35,6 35,6  

Budgetr

am 
 34,6 34,6 34,6 34,6   34,6 34,6 34,6 34,6  

Avvikelse 

(mnkr) 
 -4,0 -1,9 0,0 -1,9   -1,9 -1,2 -1,0 -1,0  
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Avvikelse 

(%) 
0 -11,6 -5,5 0 -5,5 0 0 -5,5 -3,5 -2,9 -2,9 0 

3.2.1 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 
Prognos -

 Budget 
Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 126 248 126 248 0 129 318 

Verksamhetens kostnader -161 888 -160 888 -1 000 -165 993 

- varav personalkostnader -70 946 -70 946 0 -47 125 

Verksamhetens nettokostnader -35 640 -34 640 -1 000 -36 675 

Budgetram 34 640 34 640 0 32 438 

Nämndens avvikelse -1 000 0 -1 000 -4 237 

Åtgärdsplan 

 Åtgärdsplan i mars, beslutade åtgärder: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i samband med mars-rapporten att genomföra ett 

antal åtgärder för 2,1 mnkr för att minska nämndens underskott. 

Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

Utveckling    

Vakans GIS/ mark- & exp-ing 

året ut 

500 Effekt inom näringsliv, 

exploatering 

OK. Kortsiktigt hanterbart. 

Effekt inom SBN:s verksamhet 

där planerad utveckling av 

bostads och 

verksamhetstomter påverkas. 

Arbete som får fortsätta att 

utföras av främst 

förvaltningschef och 

nämndssekreterare. GIS arbete 

som krävs för exempelvis 

lantmäteri påverkas 

kvalitetsmässigt. 

    

Fastighet    

Fördröjning av start av 

ventilation, 

100 Risk att verksamheterna 

påverkas under den första 

timmen av dagen. 

OK för skola & stadshus, ej 

boende. Effekt hos alla övriga 

nämnder. Kommuniceras med 

verksamhetsnämnder. 

FO1 sänka värme apr - dec, fjv 

5% 
50 5 % = 1 gr, normvärde 20 C, 

lagkrav 

OK. Sänkning 1 grad generellt 

men aldrig under 20 grader 

(lagkrav). 

FO2 sänka värme apr - dec, fjv 

5% 

75 5 % = 1 gr, normvärde 20 C, 

lagkrav 

OK. Sänkning 1 grad generellt 

men aldrig under 20 grader 

(lagkrav). 

Släcka inre belysning inom 

internhyresfastigheter 

50 Helt släckt 23-05 OK. Påverkan av övriga 

nämnder samt trygghet. Påtaglig 

risk för ökad skadegörelse och 

inbrott. 

Släcka yttre belysning på 

internhyresfastigheter 

50 Helt släckt 23-05 OK. Påverkan av övriga 

nämnder samt trygghet. Påtaglig 

risk för ökad skadegörelse och 

inbrott. 
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Aktiviteter Belopp Kommentar Bedömning/Konsekvens 

Tryckluft 250 Avtal med hyresgäst, Bruket. OK. I linje med övergripande 

avtal. Hyresgästdialog. 

    

Måltidsenheten    

Ändrade menyer måltid 475 Mindre kött & fisk. OK. Ej riskera näringsnivåer. 

Effekt inom alla nämnder. 

Kommunikation viktigt. 

    

Gata-Park    

Snöberedskap. Starta senare, 

avsluta tidigare. 

100 helårseffekt 200 tkr OK, invånare påverkas. 

Klagomål hanteras 

kommunikativt. 

Ta bort beredskap park/gata, 

sopning 

50 Ingen inställelse vid 

motorträffar 

OK, invånare påverkas. 

Klagomål hanteras 

kommunikativt 

    

SBN    

Inköpsstopp april-dec 100 Inköp som kan avvaktas med 

stoppas. 

OK, ger kortsiktig effekt. 

Påverkan på alla övriga 

nämnder, framförallt 

tidsförskjutning. 

    

Nämnd    

Nämnd, 4 halvdagar under 

2022 

100 50 tkr per nämnd i snitt, 25 tkr 

per au i snitt 

OK. SBN. 

    

Övrigt    

Föreslå Kommunstyrelsen en 

försäljning av Grafiska 

verkstaden, Tvättstugan, 

Ingenjörsvillan. 

200 Försäljningsintäkt centralt, 

driftspåverkan SBN 

OK. Bereds i SBN. Synkas med 

beslut inom SON förstudie. 

    

Summa 2 100   

Åtgärdsplan i april: 

I april-rapporten föreslog förvaltningen åtgärder för ytterligare 1,9 mnkr för att nå en 

budget i balans. Nämndens förslag för att nå en budget i balans var istället att yrka på 

ersättning för de omvärldspåverkande kostnader på 3 mnkr som nämnden inte har 

rådighet över från kommunreserven. 

Åtgärdsplan i maj, förslagna åtgärder för beslut: 

I maj-rapporten föreslår förvaltningen återigen att följande åtgärder för 1,9 mnkr ska 

genomföras för att nå en budget i balans. Nämndens förslag är att det kvarstående 

prognosticerade underskottet i stället ska hanteras genom långsiktiga strukturella 

förändringar. Dessa förändringar består i huvudsak av föreslagna justeringar i riktlinje 

för Internhyra, gällande framför allt hantering av elkostnader, samt framtagande av 

riktlinjer inom Måltidsenheten där hänsyn tas till kostnadsvariationer inom innevarande 

år. Nämnden avser även att genomlysa möjliga organisatoriska förändringar inom 

förvaltningen för att nå en budget i balans. 
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Åtgärdsplan i augusti: 

Förvaltningen arbetar vidare med de av nämnden beslutade långsiktiga strukturella 

förändringar som beslutades i samband med maj-rapporten, översynen av riktlinje inom 

Internhyra samt Måltidsenheten för att kunna hantera kostnadsvariationer inom 

innevarande år. Vad gäller organisatoriska förändringar har vi en kortsiktig effekt året 

ut då vakans inom Byggkontoret inte kommer att ersättas. 

Åtgärdsplan i september: 

Förvaltningen arbetar vidare enligt nämndens beslutade långsiktig strukturella 

förändringar som beslutades i samband med maj-rapporten. Förvaltningen redovisar 

ekonomiska effekter som förväntas minska underskottet och påverka resultat positivt. 

Åtgärdsplan i oktober: 

Förvaltningen arbetar vidare enligt nämndens beslutade långsiktig strukturella 

förändringar som beslutades i samband med maj-rapporten. Förvaltningen redovisar 

ekonomiska effekter som förväntas minska underskottet och påverka resultat något 

mer positivt än vid föregående prognos i september. 

Åtgärdsplan i november: 

Förvaltningen arbetar vidare enligt nämndens beslutade långsiktig strukturella 

förändringar som beslutades i samband med maj-rapporten. Omvärldspåverkande 

faktorer kan eventuellt påverka resultatet mer positivt än det som lyfts fram i 

november-prognosen. Dock så är läget fortfarande osäkert varvid ingen ytterligare 

positiv förändring är inräknad för det bedömda resultatet i månadens prognos. 

Analys av prognos: 

 

2201: Interna fördelningar för den tekniska administrationen har inte kommit upp i 

budgeterad nivå, kompenseras av vakans för Mark- & exploateringsingenjör samt 

intäkter över budget för Skogsförvaltningen. Hänsyn finns tagen till en engångseffekt av 

en asfalteringskostnad av Svenska kyrkans parkering i Valstad som kommunen nyttjar 

för skolbussar, 

2202: Kostnaden per enskild resa har ökat under året men den tidigare bedömda 

negativa avvikelsen p g a ökade bränslekostnader uteblir då resorna inte kommer upp i 

prognosisterad volym, här kan vi stället räkna med ett överskott på ca 700 tkr netto. 

Byggkontoret har ökade bygglovsintäkter p g a fängelset samt nybyggnation, 300 tkr 

samt nyttjar ej Bostadsanpassning fullt ut, 300 tkr, ej eller konsultkostnaderna, 200 tkr 

samt vakanser, 300 tkr. Miljökontoret tappar lite intäkter men ger ett nettoöverskott 
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på 300 tkr beroende på ej fullt ut nyttjade lönekostnader. 

2203: Personalkostnadsbudget ger ett överskott p g a ledtid vid EC byte samt ej 

nyttjade medel fullt ut för skadereglering av våra fastigheter. 

2204/2205: Fortsatt hög nivå på energikostnaderna, men förvaltningen bedömer en 

något lägre kostnadsutveckling p g a den modell för säkring av elpriset som används, 

dock fortfarande en viss osäkerhet för den rörliga prisdelen. Även den negativa 

utvecklingen av fjärrvärmekostnaderna bedöms ha minskat något. Vi ser fortfarande en 

negativ avvikelse för vårt fastighetssystem. 

2208: Trafikbelysningen har haft initialt höga elkostnader innan timdebitering, 800 tkr, 

och kostnaderna för gatu-underhåll har ökat något, 200 tkr. 

2209: Kostnaderna för Måltidsenheten bedöms hamna på ca 800 tkr sämre än 

budgeterat p g a ökade livsmedelskostnader, 300 tkr samt driftsomkostnader, 500 tkr. 

Livsmedelskostnaderna ser dock någorlunda stabila ut beroende på att man initierat 

aktiviteter, bl a sett över menyer, livsmedelsval, inköpsrutiner, svinnhantering, drygning 

med grönsaker på kötträtter etc. 

2211: Fortfarande en förlustaffär som bedöms vända först 2023. Dock så börjar 

Bruket på att ge en positiv effekt. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Fastighet  jan 2023 ja 0 1 200 1 200 Fastighetsstrategi 

SBN Anpassning enl 

lista 

maj 2022 ja 2 100 1 800 1 800 Åtgärder beslutade i 

mars 

SBN Anpassning enl 

lista 

jun 2022 nej 1 900 1 000 1 000 Åtgärder ej beslutade i 

maj 

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 4 000 4 000 4 000  

Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för 

2,1 mnkr i mars. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på 1,0 mnkr som 

nämnden avser att åtgärda genom långsiktiga strukturella förändringar. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 143 Beslut om budget för kommunstyrelsen för år 
2023 
KS 2022/284 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att: 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstyrelsens detaljbudget för 
år 2023 för respektive enhet/avdelning. 

o återremittera analysen för kommunstyrelsens 10-åriga investeringsbehov till 
kommunledningsförvaltningen för förslag på prioriteringsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetram för år 2023 beslutades av kommunfullmäktige i samband med att 
Strategisk plan och budget för åren 2023-2025 antogs. Kommunstyrelsen ska anta en detaljbudget 
för de verksamheter som ligger under kommunstyrelsen.  

Detaljbudgeten för kommunstyrelsens olika enheter/avdelningar är baserad på en behovsstyrd 
fördelning utifrån planerad verksamhet och underlag för kostnader avseende år 2023. 
Kommunledingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget enligt nedan, beloppen anges i 
tusentals kronor. 

Budget 2023 

1001 Nämnd och utskott 5 352 

1102 Oförutsedda behov 192 

1201 Näringslivsenhet 3 638 

1205 Räddningstjänst 13 058 

1209 Övrig verksamhet 1 873 

1301 Kommunledning 1 804 

1302 Kansliavdelning 4 298 

1303 Personalavdelning 5 726 

1304 Personalbefrämjande åtgärder 2 507 

1305 Ekonomiavdelning 13 291 

1306 IT-avdelning 12 005 

1307 Bemanningsenhet - 

1309 KLF gemensamt 3 914 

Totalt 67 659 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

De delar som innefattar centrala kostnader för pensioner, bidrag, transfereringar och riktade 
budgetprioriteringar återfinns under finansförvaltningen. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2023 uppgår till 11 miljoner kronor varav 10 
miljoner kronor avser kommunens investeringsreserv.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en lista som förslag till ”10-årig 
investeringsbehovsanalys”. Listan överlämnas som en bruttolista till kommunstyrelsen som bör 
granska, modifiera och prioritera projekten inbördes innan beslut om godkännande fattas. Efter 
beslut om godkännande av kommunstyrelsens framtida investeringsbehov kommer underlaget 
överlämnas till budgetberedningen som ett underlag för kommunens investeringsbudget för år 
2024 och framåt. Revidering av investeringsbehovsanalysen görs årligen inför varje nytt budgetår.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o godkänna kommunstyrelsens detaljbudget för år 2023 för respektive 
enhet/avdelning. 

o godkänna kommunstyrelsens analys 10 åriga investeringsbehov 2024-2034, 
inklusive inbördes prioriteringsordning för åren 2024-2034 samt överlämna 
densamma till budgetberedningen inför 2024-2026.  

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att: 
o föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstyrelsens detaljbudget för 

år 2023 för respektive enhet/avdelning. 
o återremittera analysen för kommunstyrelsens 10-åriga investeringsbehov till 

kommunledningsförvaltningen för förslag på prioriteringsordning. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunstyrelsens detaljbudget och 10 åriga 

investeringsbehovsanalys”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-11-25. 
 ”Arbetsmaterial: Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034-Version 1.1 

Kommunstyrelsen”, 2022-11-15.  

Sändlista 
Ekonomienheten  
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/284 

2022-11-25 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om kommunstyrelsens 
detaljbudget och 10 åriga investeringsbehovsanalys 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att: 
o godkänna kommunstyrelsens detaljbudget för 2023 för respektive enhet/avdelning. 
o godkänna kommunstyrelsens analys 10 åriga investeringsbehov 2024-2034, 

inklusive inbördes prioriteringsordning för åren 2024-2034 samt överlämna 
densamma till budgetberedningen inför 2024-2026.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens budgetram 2023 beslutas av kommunfullmäktige i samband med att Strategisk 
plan och budget 2023-2025 antas.  För att planera styrelsens verksamheter antas en detaljbudget 
för de verksamheter som ligger under kommunstyrelsen.  

Utredning 
Kommunstyrelsens budgetram för 2023 innehåller den verksamhet som bedrivs inom 
kommunstyrelsens olika enheter/avdelningar.  

Detaljbudgeten för kommunstyrelsens olika enheter/avdelningar är baserad på behovsstyrd 
fördelning utifrån planerad verksamhet och underlag för kostnader avseende 2023. Förvaltningen 
har upprättat ett förslag till budget för respektive verksamhet inom kommunstyrelsen som bygger 
på revideringen av strategisk plan och budget 2023-2025 som behandlades av kommunfullmäktige 
den 28 november 2022. 

Förslag till fördelning enligt nedan, beloppen är i tusentals kronor:  
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De delar som innefattar centrala kostnader för pensioner, bidrag, transfereringar och riktade 
budgetprioriteringar återfinns under finansförvaltningen. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 uppgår till 11 miljoner kronor varav 10 miljoner 
kronor avser kommunens investeringsreserv.  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en lista som förslag till ”analys 10-årig 
investeringsbehovsanalys” och överlämnar denna som en bruttolista till kommunstyrelsen, som 
bör granska, modifiera och inbördes prioritera projekten innan beslut om godkännande fattas.  Vid 
beslut om godkännande av styrelsens framtida investeringsbehov så kommer underlaget 
överlämnas till budgetberedningen som ett underlag för kommunens investeringsbudget 2024 och 
framåt. Revidering av investeringsbehovsanalysen görs årligen inför varje budgetår.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 ”Arbetsmaterial: Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034-Version 1.1 

Kommunstyrelsen”, 2022-11-15.  

 

Budget 2023
1001 Nämnd och utskott 5 352

1102 Oförutsedda behov 192

1201 Näringslivsenhet 3 638

1205 Räddningstjänst 13 058

1209 Övrig verksamhet 1 873

1301 Kommunledning 1 804

1302 Kansliavdelning 4 298

1303 Personalavdelning 5 726

1304 Personalbefrämjande åtgärder 2 507

1305 Ekonomiavdelning 13 291

1306 IT-Avdelning 12 005

1307 Bemanningsenhet -

1309 KLF gemensamt 3 914

Totalt 67 659
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Instruktioner till investeringsbehovs analys

1. Först välj vilken slags investering som avses och lägg till den under den rubriken i nästa flik i arbetsboken. 
Reinvestering - återinvestering, ej utökad funktionalitet
Rationaliseringsinvestering - investering som innebär att verksamhet kan bedrivas mer effektivt, samordningsvinster, 
Nyinvestering - ny och utökad funktionalitet
Exploateringsinvestering - investering för iordningställande av industri och bostadsområden 

2. Fyll sedan i kolumn A-H enligt instruktioner nedan

Kolumn A Verksamhetsnämnden som investeringen avser
Kolumn B Kort namn på investeringsbehovet
Kolumn C Kort beskrivning av investeringsbehovet
Kolumn D1 Välj grund/orsak/motivation för investeringen 
Kolumn D2 Välj prioritering för investeringen
Kolumn D3 Välj kategori - tidsprioritering 1-5
Kolumn E Sist när listan är komplett så gör en inbördes rangordning på de namngivna investeringsbehoven
Kolumn F den uppskattade total kostnaden (förstudie, projekt och ev inventarier).  Endast investeringskostnaden, inte ev tillkommande driftskostnader. 
Kolumn G Välj önskat start år för investeringsprojektet
Kolumn H Beskriv status på projektet

Resterande kolumner beräknas automatiskt och där kan man se det samlade resultatet av den inlagda informationern

Kort exempel nedan
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Investeringsbehovsanalys Planeringsår 2023 Räknas fram automatiskt

Datum:  7,9 7,0 8,2 0,4 1,6 -  -  -  -  -  -  

A B C D1 D2 D3 E F G H

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11

Nämnd Investeringsbehov Kort Beskrivning Motivering Prioritering Tid
Nämndens politska

prioritering

Uppskattad
totalkostnad

(mnkr)

Beräknat
start år?

Status 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Exempel

Ny förskola
Nybyggnation av förskola i "NAMN" för att

ersätta xxxx
B - Befolkningsprognos 1 25,0 2022 Förstudie godkänd -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ombyggnation av XXX Ombyggnation av XXXX i "NAMN" för XXXX FV - Funktionalitet verksamhet 2 5,0 2023 Förstudie ej påbörjad -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Reinvestering -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Kommunstyrelse /

Kommunfullmäktige
Renovering av stadshuset

Förstudie ombyggnad, anpassning och

renovering av Stadshus samt del av Midgård

beslutat 2017-06-07

FB - Funktionalitet byggnad 3. Inom 4-10 år 3 2024 avvaktar politiskt beslut -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Kommunstyrelse /

Kommunfullmäktige
Ny fullmäktigesal/nämndssal

Tillskapande av ny fullmäktigesal, bättre

konferensmöjligheter för tjänstepersoner och

politiker

FB - Funktionalitet byggnad 3. Inom 4-10 år 3 0,8 2024 avvaktar politiskt beslut 0,8 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Nätverk
Utbyte nätverksswitchar (totalt 100st) och AP

(totalt 430st) inklusive UPS
FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,5 2024 Årligt utbyte, livslängd 5-7år 0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Nätverk
Utbyte nätverksswitchar (totalt 100st) och AP

(totalt 430st) inklusive UPS
FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,5 2025 Årligt utbyte, livslängd 5-7år -  0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Nätverk
Utbyte nätverksswitchar (totalt 100st) och AP

(totalt 430st) inklusive UPS
FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,5 2026 Årligt utbyte, livslängd 5-7år -  -  0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Nätverk Utbyte distibutionssswitchar FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,2 2025 livslängd 5-7år -  0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT - IT gemensamt och nätverk Nätverk Utbyte distibutionssswitchar FV - Funktionalitet verksamhet 3. Inom 4-10 år 2 0,4 2027 livslängd 5-7år -  -  -  0,4 -  -  -  -  -  -  -  
IT - IT gemensamt och nätverk Utbyte coreswitchar FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 1,0 2028 livslängd 5-7år -  -  -  -  1,0 -  -  -  -  -  -  
IT - IT gemensamt och nätverk Backup Utbyte av nuvarande backup FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,8 2024 upphandling pågår 0,8 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Växel Utbyte befintlig växel och hänvisningssystem FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,6 2024
förstudie startad, gemensam

upphandling
0,6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Datacenter Uppgradering av DC lokal/utrustning FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,2 2024 förstudie ej startad 0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT - Utveckling Fibernät,

kommunägt
Fiber Utbyte befintlig fiber. Reinvestering FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 1 0,2 2024 planerat underhåll 0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Utveckling Fibernät,

kommunägt
Fiber Utbyte befintlig fiber. Reinvestering FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,2 2025 planerat underhåll -  0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Utveckling Fibernät,

kommunägt
Fiber Utbyte befintlig fiber. Reinvestering FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,2 2026 planerat underhåll -  -  0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -  Utveckling Fibernät,

kommunägt
Telefoni

Telesteg kommunens verksamhet (prio

knutpunkt biblioteket och museet)
FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,4 2024

 förstudie  med leverantör att göra

under 2023
0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Print kommungemensamt Utbyte befintlig print (totalt ca 50st) FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,4 2024
Årligt utbyte med start år 2019,

livslängd 5år
0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Print kommungemensamt Utbyte befintlig print (totalt ca 50st) FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,4 2025
Årligt utbyte med start år 2019,

livslängd 5år
-  0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Print kommungemensamt Utbyte befintlig print (totalt ca 50st) FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,4 2026
Årligt utbyte med start år 2019,

livslängd 5år
-  -  0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Server/lagring
Utbyte server/lagring - behov av större

lagringskapacitet
FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 3 1,8 2026 beräknat 2021 -  -  1,8 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Server/lagring Utbyte av brandvägg FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 3 0,6 2028 livslängd 7/8 år -  -  -  -  0,6 -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Digitala infartsskyltar utbyte av digitala skärmar vid 26:an FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 1,2 2025 livslängd 7/8 år, beräknat 2018 -  1,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Digitala infartsskyltar
utbyte av digitala infartsskyltar textremsor vid

infart till tidaholm
FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,8 2025 livslängd 7/8 år -  0,8 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och
nätverk Summa

5,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap
Klienter 1-1 skola (pc +

tillbehör)
Utbyte befintlig klienter (pc + tillbehör) 700st FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 1,4 2024

årligt utbyte, livslängd bärbar 4år,

stationär 5år
1,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap
Klienter 1-1 skola (pc +

tillbehör)
Utbyte befintlig klienter (pc + tillbehör) 700st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 1,4 2025

årligt utbyte, livslängd bärbar 4år,

stationär 5år
-  1,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap
Klienter 1-1 skola (pc +

tillbehör)
Utbyte befintlig klienter (pc + tillbehör) 700st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 1,4 2026

årligt utbyte, livslängd bärbar 4år,

stationär 5år
-  -  1,4 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap
Klienter vagnsdatorer skola (pc

+ tillbehör)
Utbyte befintlig klienter (pc + tillbehör) 400st FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,4 2024

årligt utbyte, livslängd bärbar 4år,

stationär 5år
0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap
Klienter Personal (pc +

tillbehör)
Utbyte befintlig klienter (pc + tillbehör) 700st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 1,4 2024

årligt utbyte, livslängd bärbar 3år,

stationär 5år
1,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap
Klienter Personal (pc +

tillbehör)
Utbyte befintlig klienter (pc + tillbehör) 700st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 1,4 2025

årligt utbyte, livslängd bärbar 3år,

stationär 5år
-  1,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap
Klienter Personal (pc +

tillbehör)
Utbyte befintlig klienter (pc + tillbehör) 700st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 1,4 2026

årligt utbyte, livslängd bärbar 3år,

stationär 5år
-  -  1,4 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap Läsplattor elev Utbyte befintlig läsplattor 800st FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,6 2024 årligt utbyte, livslängd 5år 0,6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT -arbetsredskap Läsplattor elev Utbyte befintlig läsplattor 800st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,6 2025 årligt utbyte, livslängd 5år -  0,6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT -arbetsredskap Läsplattor elev Utbyte befintlig läsplattor 800st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,6 2026 årligt utbyte, livslängd 5år -  -  0,6 -  -  -  -  -  -  -  -  
IT -arbetsredskap Läsplattor personal Utbyte befintlig läsplattor 450st FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,4 2024 årligt utbyte, livslängd 5år 0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT -arbetsredskap Läsplattor personal Utbyte befintlig läsplattor 450st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,4 2025 årligt utbyte, livslängd 5år -  0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT -arbetsredskap Läsplattor personal Utbyte befintlig läsplattor 450st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,4 2026 årligt utbyte, livslängd 5år -  -  0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  
IT -arbetsredskap Mobiltelefoner Utbyte befintlig mobiltelefoner 800st FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,8 2026 årligt utbyte,  livslängd 3år -  -  0,8 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT -arbetsredskap Summa 12,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Kansli - arbetsredskap Utbyte av läsplattor för politiker
Byta ut  läsplattor för förtroendevalda inför

kommande mandatperiod
FV - Funktionalitet verksamhet

1. Risk för allvarliga skador för

människa eller verksamhet
2. Inom planperioden 1-3 år 1 0,4 2026 Reinvestering -  -  0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  

Kansli - arbetsredskap
Summa

0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Rationaliseringsinvestering -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Kansli - E-arkiv E-arkiv Projekt för att avställa Evolution L - Lagstiftning 2. Lag- eller myndighetskrav 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 2 0,2 2024

Påbörjat 2018, lagkrav, arkivering

av handlingar andra nämnder, målet

är att slippa mellanarkiveringen

0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Kansli - Förtroendemannasystem
Nytt förtroendemannasystem

och digital signering

Inköp av modul för arvodesrapportering till

Netpublicator elected samt modul för digital

signering

FV - Funktionalitet verksamhet 2. Lag- eller myndighetskrav 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 3 0,2 2024 Ersätter  nexus 0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Kansli - Ärendehanteringssystem
Uppphandling av nytt

ärendehanteringsystem
Upphandling av nytt ärendehanteringsystem FV - Funktionalitet verksamhet 2. Lag- eller myndighetskrav 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 3 2,5 2024

Målet är att ersätta nuvarande

system Evolution med Evolution

3.0. Ny upphandling krävs enligt

LOU.

2,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - IT gemensamt och nätverk Telefoni- Hänvisningssystem Gemensamt hänvisningssystem FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,5 2024 förstudie ej startad 0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Framtidens digitala arbetssätt Framtidens digitala arbetssätt K - Kostnadsbesparing 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,3 2024 Projektet FDA steg 2 tillfällig paus 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Server/lagring
Server/lagring gemensamma

installationer ex Skövde Ö9
Server/lagring som tjänst FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 3 0,4 2026 förstudie IT samverkan pågår -  -  0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Digital medarbetare, RPA-Robot Process Automation Digital medarbetare K - Kostnadsbesparing 2. Inom planperioden 1-3 år 3 0,2 2024 förstudie ej startad 0,2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Digital integrationsmotor Integrationsmotor plattform för integration K - Kostnadsbesparing 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,3 2024 förstudie ej startad 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT - Digital chatbot Chatbot intern/extern AI-chatbot K - Kostnadsbesparing 2. Inom planperioden 1-3 år 3 0,3 2024 förstudie ej startad 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT - Digital ny e-tjänsteplatform e-tjänsteplattform planerat utbyte K - Kostnadsbesparing 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,5 2025 förstudie ej startad -  0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT - Ärendehantering Gemensamt supportverktyg ersätta supportsystem Nilex FV - Funktionalitet verksamhet 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår 1 0,4 2024 beroende till ekonomisystem ö9 0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Personal - system arvode och lön Nytt Rapportsystem FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 1 0,3 2024 förstudie ej startad 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Summa rationalisering 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Nyinvestering -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Utveckling Fibernät,

kommunägt
Fiber, kommunägt Diveristet Fiber Falköping Skövde FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 3 0,5 2025 -  0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Utveckling Fibernät,

kommunägt
Fiber, kommunägt SMS, Tidaholm - Falköping - Skara - Götene FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 3 0,4 2024

Förstudie ej starad, samverkan med

SMS,
0,4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Utveckling Fibernät,

kommunägt
Fiber, kommunägt Diversitet huvudnoder A - Ambitionshöjande 2. Inom planperioden 1-3 år 3 0,5 2025

Förstudie ej startad, samverkan

med TEAB- Tenet
-  0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

IT - Server/lagring Server/lagring Sekundär datahall/datarum A - Ambitionshöjande 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,3 2025 Förstudie ej startad -  0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
IT - Fiber Fiber, kommunägt Fiber till kommunägd  fastighet FV - Funktionalitet verksamhet 2. Inom planperioden 1-3 år 2 0,5 2024 Beroende till fastighetsstrategi 0,5 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Exploateringsinvestering -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Välj nedan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Motivering lämnas med något av följande alternativ:
Välj nedan Välj nedan Välj nedan Tidsprioritering

F Funktionalitet F - Funktionalitet 1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet Fastighet 1 1. Mycket angeläget - omgående i nästa budgetår

FB Funktionalitet byggnad FB - Funktionalitet byggnad 2. Lag- eller myndighetskrav Inventarie 2 2. Inom planperioden 1-3 år 

FV Funktionalitet verksamhet FV - Funktionalitet verksamhet 3. Ekonomisk effektivitet xxx 3 3. Inom 4-10 år 

K Kostnadsbesparing K - Kostnadsbesparing 4. Kvalitativt värde xxx
B Befolkningsprognos B - Befolkningsprognos
L Lagstiftning L - Lagstiftning
M Miljöplan M - Miljöplan
D Detaljplan D - Detaljplan
A Ambitionshöjande A - Ambitionshöjande

T Tillväxt enligt befolkningsmål,  2030 T - Tillväxt enligt befolkningsmål,  2030
N Nationella mål N - Nationella mål
H Helhetslösning/Hållbarhetsutveckling H - Helhetslösning/Hållbarhetsutveckling

1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet 
2. Lag- eller myndighetskrav 
3. Ekonomisk effektivitet – investeringar som ger möjlighet till ekonomiska effektiviseringar (effektivare organisation, lägre energikostnader, lägre licenskostnader, högre intäkter etc) 

4. Kvalitativt värde – 
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§ 142 Beslut om slutredovisningar av avslutade 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna upprättade slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överstiger 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige.  Projekt som är av löpande karaktär 
undantas. Slutredovisningen ska göras i samband med årsredovisningen. 

Då samhällsbyggnadsnämnden inte slutredovisat samtliga investeringsprojekt enligt 
ekonomistyrprinciperna beslutade kommunstyrelsen, § 111/2022, att samhällsbyggnadsnämnden 
skulle inkomma med kompletteringar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en tjänsteskrivelse som innehåller information om 
projekts genomförande, tidsramar samt ekonomiskt utfall. Tjänsteskrivelsen inkluderar de större 
projekt som har slutförts de senaste åren men det saknas redovisning för flera projekt som borde 
varit med.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget och ärendena har inte hanterats i enlighet 
med ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.  

För att säkerställa att beslutade ekonomistyrprinciper efterlevs i fortsättningen bör 
investeringsprocessen inkluderas i den interna kontrollen. 

De projekt som har färdigställts fram till år 2021 har samhällsbyggnadsnämnden bedömt som 
slutredovisade i sin rapport.   

Kommunledningsförvaltningen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att följa 
ekonomistyrprinciperna vid hantering av de investeringsprojekt som färdigställs under år 2022.  
Slutredovisning av slutförda investeringsprojekt under år 2022 förväntas ske i samband med 
årsredovisning på det sätt som är beslutat.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

upprättade slutrapporter. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-11-16. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för  

mandatperioden 2019-2023”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 

2019-2023”, Johan Elgh 2022-10-12. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt” 2022-06-27. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/173 

2022-11-16 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 
slutrapporter. 

Ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överskrider 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige. Undantagna projekt inkluderar de som är av 
löpande karaktär.   

Slutredovisningarna ska göras i samband med årsredovisningen. 

Då samhällsbyggnadsnämnden inte slutredovisat samtliga investeringsprojekt enligt 
ekonomistyrprinciperna beslutade kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden skulle 
inkomma med kompletteringar (KF § 76/2022).  

Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en tjänsteskrivelse som inkluderar information om 
projekts genomförande, tidsramar samt ekonomiskt utfall.  

Slutredovisningarna inkluderar de större projekten som slutförts de senaste åren, dock saknas 
redovisningar för flera projekt som omfattas av investeringsprocessen.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget.  Ärendena i genomförandefasen har inte 
hanterats i enlighet med ekonomistyrprinciperna där ”om investeringsutgiften avviker från 
beslutad investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.  

De beslutade ekonomistyrprinciperna ska efterlevas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
För att säkerställa detta bör investeringsprocessen inkluderas i internkontrollen för att säkerställa 
att projekt bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag. 

De projekt som färdigställts fram till 2021 har samhällsbyggnadsnämnden bedömt som 
slutredovisade i sin rapport.   
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Kommunledningsförvaltningen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden till att följa 
ekonomistyrprinciperna av de investeringsprojekt som färdigställts 2022.  Slutförda 
investeringsprojekt under 2022 förväntas vara inkluderade i samband med 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 2022.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för  

mandatperioden 2019-2023”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 

2019-2023”, Johan Elgh 2022-10-12. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt” 2022-06-27. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 118 Beslut om slutredovisning av 
investeringsprojekt för mandatperioden 2019-2023 
SBN 2022/304 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att överlämna slutredovisning i form av upprättad tjänsteskrivelse 

avseende investeringsprojekt 2019-2023 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att genomföra de flesta investeringsprojekt i kommunen. 
Nämnden har vid mötet i april 2022 samt maj 2022 beslutat om ett antal slutrapporter av ett antal 
större investeringsprojekt genomförda under 2019-2022: Rosenbergsprojekten, Hellidsskolan 
samt flytt av AME.  

Kommunstyrelsen har uppdragit samhällsbyggnadsnämnden att förutom de ovan beskrivna 
projekten även slutredovisa övriga investeringsprojekt som inte redovisats i syfte att formellt 
avsluta investeringsprocesserna.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanfattat en slutredovisning av de större projekt som 
bedöms som relevanta för ändamålet. Projekt som avslutats innan dess att 
samhällsbyggnadsnämnden skapades och dagens förvaltningsledning fanns, bedöms inte som 
aktuella. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att överlämna slutredovisning i 

form av upprättad tjänsteskrivelse avseende investeringsprojekt 2019-2023 till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 

2019-2023”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-10-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-06-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SBN 2022/304 

2022-10-12 Samhällsbyggnadsnämnd 
Handläggare: Johan Elgh, samhällsbyggnadschef 

Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för 
mandatperioden 2019-2023 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnd beslutar att överlämna slutredovisning i form av upprättad 
tjänsteskrivelse avseende investeringsprojekt 2019-2023 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Slutredovisning av de större investeringsprojekt som inte slutredovisats under mandatperioden 
2019-2023. 

Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att genomföra de flesta investeringsprojekt i kommunen. 
Nämnden har vid mötet i april 2022 samt maj 2022 beslutat om ett antal slutrapporter av ett antal 
större investeringsprojekt genomförda under 2019-2022; Rosenbergsprojekten, Hellidsskolan 
samt flytt av AME. I samband med dessa beslut beskrevs kring otydligheten huruvida det är 
verksamhetsnämnd eller Samhällsbyggnadsnämnd som skall slutredovisa projekten. 

Kommunstyrelsen har beslutat att samhällsbyggnadsnämnden förutom de ovan beskrivna 
projekten även skall slutredovisa övriga projekt som inte redovisats i syfte att formellt avsluta 
investeringsprocessen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nedan sammanfattat en slutredovisning av de större projekt 
som bedöms som relevanta för ändamålet. Projekt som avslutats innan dess att 
Samhällsbyggnadsnämnden skapades och dagens förvaltningsledning fanns bedöms inte som 
aktuella. 

Byte värmekälla, Midgård 

Projektet syftade till att byta ut elvärme till fjärrvärme i ett samtliga servicelägenheter. Projektet 
försenades med flera år på grund av pandemin men färdigställdes 2022. Bedömningen är att 
projektet är lyckat med goda effekter inom miljöområdet. Framförallt påverkade indexering av 
anbud slutkostnaden. Utfallet blev 660 850 kr mot budget på 500 000 kr. 

Byte värmekälla, Fröjereds skola 

Projektet syftade till att byta ut den oljepanna som tidigare fanns som värmekälla i Fröjered för att 
värma skola och förskola. Ny värmepumpslösning upphandlades. Upphandlingen i konkurrens blev 
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lyckosam och kostnadsnivåerna på projektet som helhet lyckades hållas nere. 
Värmepumpinstallationen har utvärderats och energivärdet är bra kontra tidigare lösning. 
Miljövinsten är påtaglig då ingen fossil energi används för uppvärmning (med undantag för ev. 
mindre delar av fjärrvärmemixen). Utfall 725 153 kr mot budget på 1 300 000 kr. 

Reservkraftverk 

Projektet var en del i en handlingsplan skapad utifrån en risk och sårbarhetsanalys för kommunen 
som helhet. De två portabla reservkraftverk som införskaffades bidrar till en robusthet vid 
elbortfall. Projektet upphandlades i konkurrens och slutresultatet mötte uppsatta mål. Utfall 1128 
793 kr mot budget 1 200 000 kr 

Gröna Rum - Parker - div åtgärder utbyte träd och förbättringar 

Gröna rum var en politisk satsning för att lyfta de gröna miljöerna. Bland annat införskaffades 
permanent utrustning som kan användas för blomsterarrangemang samt trädförbättringar. 
Lösningarna blev ett positivt inslag. Även åtgärder på Ånarundan innefattades i arbetet. Utfall 
1 697 958 kr mot budget 1 468 299 kr. Investeringar som aktiveras mot 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Verksamhetsanpassningar Rudbeck Smedjegatan 11 

Projektet syftade till att konvertera lokaler på Smedjegatan för skolans verksamhet inom 
Kulturskolan. Projektet utökades i samråd med verksamheten och innefattade även en 
lokaleffektivisering för fler verksamheter inom skolan. Utfall 3 258  502 kr mot budget 2 300 000 
kr. 

Toppbeläggningar 

Projekt Id motsvarar ett samling-id för all de asfaltsinvesteringar som genomfördes under ett antal 
år innan 2020. Från och med 2020 har asfaltsinvesteringar lagts in i potten för planerat underhåll 
gata/park och med det avslutades detta projekt id. Arbetssättet med samlad pott har förbättrat 
processen påtagligt och asfaltsprojekt kan genomföras varje år och planeras/upphandlas effektivt. 
Utfall 4 556 991kr mot budget 5 282 690 kr 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-06-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 76 Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överskrider 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige. Projekt av löpande karaktär undantas. 
Slutredovisningarna ska göras i samband med årsredovisningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med slutredovisningar avseende: 

- Rosenbergsområdet. 
- Anpassningar av kök och matsal samt konvertering från åk F-6 till åk 7-9 på före detta 

Hökensåsskolan, numera Hellidsskolan. 
- Flytt av arbetsmarknadsenheten, AME. 

Dessa är de större projekt som har slutförts de senaste åren. Det saknas dock redovisningar för 
flera andra projekt som omfattas av investeringsprocessen. Dessa behöver 
samhällsbyggnadsnämnden komplettera med. 

Ekonomistyrprinciperna omfattar samtliga investeringsprojekt som är påbörjade under gällande 
ekonomistyrpinciper.  Om en revidering av ekonomistyrprincer beslutas kommer de 
investeringsprojekten som då påbörjas att omfattas av den nya ärendehanteringsprocessen.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget.  Ärendena har inte hanterats i enlighet med 
ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.   

De beslutade ekonomistyrprinciperna ska efterlevas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
För att säkerställa detta bör investeringsprocessen inkluderas i internkontrollen för att säkerställa 
att projekt bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 

slutrapporter. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-06-15. 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 
Holmvik, 2022-05-31. 

 Rapport ”Strategisk plan och budget 2022-2024”. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-04-21. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65/2022 ” Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-05-19. 
 Slutrapport – Flytt av AME, 2022-04-21. 
 Slutrapport – Hökensåsskolan/Hellidsskolan, anpassningar kök och matsal samt 

konvertering F-6 till 7–9, 2022-04-21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-25.  
 Slutrapport – Rosenbergsområdet, 2022-01-21. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/348 

2022-12-27 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på beslutattestanter. Förslaget 
gäller från och med 2023-01-20. 

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag på beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens verksamheter från och 
med 2023-01-20. 

Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen får ekonomichef besluta om ändring och 
komplettering av beslutattestanter under året för kommunstyrelsens verksamheter och för 
balansräkning.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Attestanter verksamheter kommunstyrelsen från och med 2023-01-20. 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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Beslutsattestanter för kommunstyrelsen Uppdaterad 2023-01-11

Attesträtt på samtliga ID för kommunstyrelsen: Federico Dell'Anna, Magnus Sundén,  Runo Johansson, Louise Holmvik

ID Projekt Akt Beskrivning ID / projekt / aktivitet Beslutsattestant Ersättare Ersättare Ersättare Ändrat

Nämnd- och utskott
1001 Kommunfullmäktige Krister Rohman Jenny Beckman 2022-10-17
1002 Kommunstyrelsen Runo Johansson Ingela Backman David Olsson 2023-01-11

1002
Kommunstyrelsen - Arvoden
för räddningnämnden Malin Andersson Runo Johansson 2021-11-03

1006 Valnämnd Jan-Ove Piehl Jenny Beckman Marie Anebreid 2022-06-15

Pensioner
1071 Pensioner Maria Johansson Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1072 Kalkylerad KP Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1073 Individuell del Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1074 Försäkringslösning Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1075 Personliga pensionslösningar Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1076 Partiell inlösen pensioner Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1921 Pensionsskuld Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15

Näringslivsenhet
1360 Tillväxtprogram Skaraborg Linnea Bengtsson Ida Elf David Olsson 2021-11-03
1363 Marknadsföring och näringsliv Linnea Bengtsson Ida Elf stängs 2021-12-31
1365 Handels & Centrumutveckling Linnea Bengtsson Ida Elf stängs 2021-12-31
1367 Internationella frågor Linnea Bengtsson Ida Elf 2021-11-03
1368 Kommunutvecklare Linnea Bengtsson Ida Elf stängs 2021-12-31
1369 Adm FöretagarCentrum Linnea Bengtsson Ida Elf David Olsson 2021-11-03

Bilpool
1027 Bilpool Malin Lundberg Ida Elf

Transfereringar
1065 Kommunalt partistöd Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1067 Kommunalt förlustansvar Henrik Johansson Tina Gustavsson stängs 2021-12-31
1068 Bidrag Litografiska Akademien Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1079 Diverse transfereringar Henrik Johansson Anna Ståhl
1079 989 Oförutsett Ks ordf Anna-Karin Skatt
1082 Medel ks oförutsedda behov Runo Johansson Magnus Sundén 2022-10-17

Räddningstjänst
1201 Räddningstjänst Louise Holmvik 1) Anna Ståhl 1)

1) Avser transaktioner enligt avtal med Falköpings kommun

Krisberedskap
1203 Krishantering Magnus Sundén Jenny Beckman 2022-10-17

Övrig verksamhet
1101 Borgerlig vigsel Maria Johansson Jenny Beckman 2022-06-15
1091 Avgift kommunförbund Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1092 Överförmyndare Tommy Larsson  Jenny Beckman
1364 Vänortsutbyte Runo Johansson Magnus Sundén 2023-01-11
1370 Folkhälsorådet Pema Malmberg Ove Jansson

Personalbefrämjande åtgärder
1410 Personalbefrämjande åtgärder Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1411 Personalutbildning Gemensam Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1412 Företagshälsovård Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1413 Fritidsföreningen Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1414 Arbetskläder Karin Adolfsson Maria Johansson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson stängs 2021-12-31
1420 Facklig tid Kommunal Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1421 Facklig tid Vision Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1422 Facklig tid SHSTF Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1423 Facklig tid Lärarförbundet Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1424 Facklig tid LR Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
1425 Facklig tid SACO Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson

Kommunledningskontor
1301 KLK, gemensamt Maria Johansson Marie Anebreid Louise Holmvik 2022-06-15
1311 Kommunledning Magnus Sundén Maria Johansson Marie Anebreid 2022-10-17
1312 Kvalitetsutveckling Magnus Sundén Louise Holmvik 2022-10-17
1316 Avgångsvederlag Magnus Sundén Louise Holmvik 2022-10-17
1320 Kommunkansli Jenny Beckman Marie Anebreid Sofie Thorsell 2022-06-15
1321 Serviceavdelning Maria Johansson Marie Anebreid
1322 Telefon David Olsson Helena Hammar Stefan Borgström 2022-06-15
1323 Porto Maria Johansson Marie Anebreid
1324 Kopiering Maria Johansson Marie Anebreid
1325 Centralarkiv Jenny Beckman Marie Anebreid Sofie Thorsell 2022-06-15

Personalavdelning
1401 Personaladministration Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson

Ekonomi- och IT-avdelning
1501 Ekonomiavdelning Louise Holmvik Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1511 IT-avdelning David Olsson Helena Hammar 2022-10-17
1512 IT - Förmedlade inköp David Olsson Helena Hammar 2022-10-17
1513 Reception David Olsson Helena Hammar 2022-10-17
1515 Informationsenhet David Olsson Helena Hammar 2022-10-17
1516 Informationsskyltar David Olsson Helena Hammar stängs 2021-12-31

Näringsliv
1517 Näringslivsutvecklare Linnea Bengtsson Magnus Sundén 2023-01-11
1099 Leader Linnea Bengtsson Magnus Sundén 2023-01-11
1360 Tillväxt Skaraborg Linnea Bengtsson Magnus Sundén 2023-01-11
1369 Företagscentrum Linnea Bengtsson Magnus Sundén 2023-01-11

Hökensås Semesterby
1352 Adm Tidaholm-Hökensås Semesterby Maria Johansson Karin Adolfsson

Finansiering
1901 Skatter Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1911 Räntekostnader Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1912 Ränteintäkter, externa Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1913 Ränteintäkter, balansräkningsenheter Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1914 Internränta Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1915 Pensionsfond Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15

1931 Semesterlöneskuld Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1941 Medfinansiering statlig infrastuktur Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1991 Extraordinära poster Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1992 Osäkra fordringar Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1993 PO-pålägg differens Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1994 Jämförelsestörande poster Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1995 Nedskrivning anläggningstillgångar Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1996 Försäljning fastigheter Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1999 Årets resultat Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1982 Prognososäkerheten kommunen Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1983 Politiska prioriteringar Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15
1984 Riktade budgetprioriteringar Louise Holmvik Anna Ståhl 2022-06-15

Projekt Investeringar
90000 Inventarier, klk Jenny Beckman Marie Anebreid
90058 Div Fastighetsregleringar Magnus Sundén Louise Holmvik 2022-06-15
90103 Trådlösa nät David Olsson Helena Hammar Stefan Borgström 2022-10-17
90106 E-arkiv (medborgaren i fokus)  Jenny Beckman David Olsson Stefan Borgström 2022-06-15
90107 Uppgradering Agresso - Affärssystem Henrik Johansson Anna Ståhl stängs 2021-12-31
90108 Systemstöd Adato och uppgradering e-companionMaria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson stängs 2021-12-31
90109 Inventarier Stadshus Jenny Beckman Marie Anebreid 2022-06-15
90114 Integrationsmotor David Olsson Helena Hammar
90115 Ny back-up David Olsson Helena Hammar stängs 2021-12-31
90116 Stratsys integration affärssystem Lena Ask Eva Thelin stängs 2021-12-31
90117 Respons Synpunkter och felanmälan Anna Eklund Marie Anebreid stängs 2021-12-31
93060 Investeringsreserv Runo Johansson Anna-Karin Skatt David Olsson 2022-06-15
93078 Förvärv Kaplanen 2 Henrik Johansson Anna Ståhl stängs 2021-12-31
93073 MobilityGuard David Olsson Helena Hammar stängs 2021-12-31

Aktivitet
014 Löneväxling Maria Johansson Karin Adolfsson Danilo Mihajlovic Sofia Petersson
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/341 

2022-09-19 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Federico Dell’Anna, förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse - Firmatecknare för Tidaholms 
kommun från och med 2023-01-20 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget 
gäller från och med 2023-01-20. 

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed förslag till firmatecknare för Tidaholms 
kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med 2023-01-20. 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan nämnda utse var och 
en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Sundén 
Kommundirektör 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser bank- och plusgiromedel, utse var och en 
för sig av följande personer: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Anna Johansson 
Controller 

med kontrasignering med en annan av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 
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Anna Johansson 
Controller 

 

 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av betalningar via fil från individ- 
och familjeomsorgen, plusgiro 1831537-4, utse var och en för sig av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 

Anna Johansson 
Controller 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, 
ansökan om ersättning för mervärdesskatt och inkomstdeklaration, utse var och en för sig av 
följande personer: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Agneta Trygg  
Redovisningsansvarig 

 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, avser arbetsgivardeklaration (AGI) utse var och en för 
sig av följande personer: 

Marie Gulliden 
Lönekonsult 

Sofia Petersson  
Personalkonsult  
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Maria Johansson  
Personalchef 

Danilo Mihajlovic 
Personalkonsult 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och borgensåtagande utse var 
och en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingela Backman 
Kommunstyrelsens vice ordförande 

med kontrasignering med en annan av: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-14 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 144 Beslut om prioritering för Styrel 
KS 2022/254 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta listan för Styrel i Tidaholms 

kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska enligt Statens energimyndighets författarsamling (STEMFS 2013:4) identifiera 
samhällsviktiga verksamheter inom egen verksamhet och inom sitt geografiska område. Därefter 
ska verksamheterna prioriteras efter klasserna i förordning (2011:931) om planering för 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 

Elektricitet är en färskvara som inte kan lagras. Det måste vid varje given tidpunkt råda stor balans 
mellan användning och produktion av el. Om efterfrågan är större än tillgången riskerar hela 
elnätet att slockna. 

Styrel är ett verktyg och ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga 
elanvändare vid en kortsiktig elbrist som medför behov av manuell frånkoppling för delar av 
elnätet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta listan för Styrel i Tidaholms 

kommun. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Styrel prioritering i Tidaholms kommun”, säkerhetssamordnare Peder 

Samuelsson, 2022-11-22. 
 Planeringsdokument 1, uppgifter om samhällsviktiga elanvändare i Styrel. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: 2022/254 

2022-11-18 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Peder Samuelsson, Säkerhetssamordnare 

Styrel prioritering i Tidaholms kommun  
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anta listan för Styrel i Tidaholms kommun. 

Ärendet 
Kommunen ska enligt Statens energimyndighets författarsamling (STEMFS 2013:4) identifiera 
samhällsviktiga verksamheter inom egen verksamhet och inom sitt geografiska område. Därefter 
ska verksamheterna prioriteras efter klasserna i förordning (2011:931) om planering för 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 

Elektricitet är en färskvara som inte kan lagras. Det måste vid varje given tidpunkt råda stor balans 
mellan användning och produktion av el. Om efterfrågan är större än tillgången riskerar hela 
elnätet att slockna. 

Styrel är ett verktyg och ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga 
elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av 
elnätet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Planeringsdokument 1, uppgifter om samhällsviktiga elanvändare i Styrel, KS 2022/254 

Sändlista 
Säkerhetssamordnare Peder Samuelsson 
Kommundirektör Magnus Sundén 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/349 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Inkallelseordning för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 

2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 
o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 

en ny inkallelseordning 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa en inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna. Inkallelseordningen ska bygga på förslag från de politiska partierna. 

Förslag till inkallelseordningen har inkommit enligt följande: 

Parti: Inkallelseordning: 
  
Centerpartiet  C, L, M, KD 

Kristdemokraterna KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V 

Liberalerna L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 

Miljöpartiet MP, C, V, S, VT, L, KD, M 

Moderaterna M, KD, L, SD, VT, C, MP, S, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, M, KD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, VT, L 

Vi Tidaholm VT, L, KD, M, SD, MP, C, S, V 

Vänsterpartiet V, S 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inkallelseordning – Centerpartiet. 
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 Inkallelseordning – Kristdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Liberalerna. 
 Inkallelseordning – Miljöpartiet. 
 Inkallelseordning – Moderaterna. 
 Inkallelseordning – Socialdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Sverigedemokraterna. 
 Inkallelseordning - Vi Tidaholm. 
 Inkallelseordning – Vänsterpartiet. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Samtliga partier 
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From:                                 Mikael Hallin
Sent:                                  Thu, 24 Nov 2022 16:54:33 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Dags för ny inkallelseordning

Då vi inte ingår i någon valtekniskt samverkan, ej heller tillräckligt med mandat i fullmäktige. 
Kommer vi inte kunna få några ordinarie platser. Om vi får ersättarplatser, avgörs av andras 
godtycke. Därav vårt förslag.
/Mikael 

Skickat från min iPad

24 nov. 2022 kl. 15:40 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
  
Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon 
ersättare från de partier ni nämner på plats kommer det gå in någon från ett annat parti 
och har ni inte lagt in fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka 
vilket parti som går in som ersättare.
  
Mvh Sofie 
 
 

Från: Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:50
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Kopia: Anneli Sandstedt <Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Per-Inge Karlsson <Per-
Inge.p.Karlsson@tidaholm.se>; Alexander Karlsson <Alexander.p.Karsson@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
 
Hej ! 
Centerpartiet Tidaholm anmäler följande inkallelse ordning. 
1. Centerpartiet  
2. Liberalerna  
3. Moderaterna 
4. Kristdemokraterna 
 
Mvh  
Mikael Hallin, gruppledare  

Skickat från min iPad 
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14 nov. 2022 kl. 15:18 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
  
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny 
inkallelseordning. Jag ber er därför att maila mig önskad inkallelseordning för 
era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på 
tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se 
tidaholm.se/personuppgifter
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From:                                 Krister Rohman
Sent:                                  Mon, 19 Dec 2022 09:36:08 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Påminnelse - inkallelseordning

Hej!
Jag misstänker att jag tappat bort att skicka ny inkallelseordning för KD eftersom jag inte kan se 
den i min mail.
Ny ordning: KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V
Har du inte fått den tidigare ber jag om ursäkt.
/Krister 

Skickat från min iPad

30 nov. 2022 kl. 08:15 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Det låter bra. 
 
Mvh Sofie 
 

Från: Krister Rohman <Krister.p.Rohman@tidaholm.se> 
Skickat: den 29 november 2022 13:16
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: SV: Påminnelse - inkallelseordning
 

Hej, Sofie!

Vi har möte på måndag för beslut i KD. Skickar dig ny inkallelseordning efter det.

/Krister

Från: Sofie Thorsell
Skickat: den 29 november 2022 11:46:39
Till: Ambjörn Lennartsson; Bengt Karlsson; Georgos Moschos; Ingemar Johansson; Johan 
Liljegrahn; Jonas Storm; Krister Rohman; Lennart Nilsson; Runo Johansson; Torgny Hedlund
Ämne: Påminnelse - inkallelseordning 
  
Hej! 
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Jag har inte fått in någon inkallelseordning från era partier. Skicka det till mig när ni har 
möjlighet. Den gamla inkallelseordningen gäller tills kommunfullmäktige fattar beslut om 
att anta en ny. 
  
Mvh Sofie 
  

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 16 november 2022 08:54
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning
  
Hej igen! 
  
Har fått fråga om hur nuvarande inkallelseordning ser ut så jag bifogar den här om det är 
fler som vill veta det. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter
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Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 14 november 2022 15:18
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning
  
Hej! 
  
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny inkallelseordning. Jag ber 
er därför att maila mig önskad inkallelseordning för era respektive partier senast onsdagen 
den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter
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From:                                 Runo Johansson
Sent:                                  Fri, 9 Dec 2022 15:15:18 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Inkallelseordning

Hej 
 
Här kommer Liberalernas inkallelseordning: 
 
L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 
 
Med vänlig hälsning Runo Johansson 
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From:                                 Tobias Henning
Sent:                                  Mon, 28 Nov 2022 11:21:37 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             SV: Dags för ny inkallelseordning

Hej igen!
SD tar vi inte med men det var bra att du påminde om VT. Så här är den slutliga ordningen för 
MP:
MP, C, V, S, VT, L, KD, M
Tack för ditt tålamod. 😊
/Tobias
Från: Sofie Thorsell
Skickat: den 25 november 2022 09:59:57
Till: Tobias Henning
Ämne: Sv: Dags för ny inkallelseordning 
 
Hej! 
 
SD och VT saknas. Tänker om ni vill göra en rangordning för dem också. Ni avgör jag vill bara säkerställa 
att ni vet förutsättningarna. 
 
Mvh Sofie 
 

Från: Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se> 
Skickat: den 24 november 2022 16:46
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
 
Jo det är alltså alla partier utom SD, eller missuppfattar jag din fråga? 
 

Skickat från min iPad 

24 nov. 2022 kl. 15:42 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
  
Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon 
ersättare från de partier nu nämner på plats kommer det gå in någon från ett annat parti 
och har ni inte lagt in fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka 
vilket parti som går in som ersättare.
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Mvh Sofie 
  
  

Från: Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se> 
Skickat: den 24 november 2022 15:03
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
  
Hej! 
  
Ursäkta att jag skickar in detta en dag för sent. 
Ordning för MP: 
MP, C, S, V, L, KD, M 
  
Tobias 

Skickat från min iPad 

14 nov. 2022 kl. 15:18 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
  
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny 
inkallelseordning. Jag ber er därför att maila mig önskad inkallelseordning för 
era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på 
tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se 
tidaholm.se/personuppgifter
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From:                                 Johan Liljegrahn
Sent:                                  Wed, 30 Nov 2022 08:00:37 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Påminnelse - inkallelseordning

Hej Sofie!
Moderaterna har beslutat om följande inkallelseordning, för åren 2023-2026.
M, KD, L, SD, VT, C, MP, S , V

Mvh
Johan Liljegrahn

Skickat från min iPad

29 nov. 2022 kl. 11:46 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Jag har inte fått in någon inkallelseordning från era partier. Skicka det till mig när ni har 
möjlighet. Den gamla inkallelseordningen gäller tills kommunfullmäktige fattar beslut om 
att anta en ny. 
 
Mvh Sofie 
 

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 16 november 2022 08:54
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning
 
Hej igen! 
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Har fått fråga om hur nuvarande inkallelseordning ser ut så jag bifogar den här om det är 
fler som vill veta det. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter

 

 
 
 

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 14 november 2022 15:18
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning
 
Hej! 
 
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny inkallelseordning. Jag ber 
er därför att maila mig önskad inkallelseordning för era respektive partier senast onsdagen 
den 23 november.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
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0502-60 60 42 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter

 

 

115

http://www.tidaholm.se/
https://tidaholm.se/synpunkter
https://tidaholm.se/personuppgifter


Inkallelseordning 
 
Socialdemokraterna önskar följande inkallelseordning i kommunstyrelsen och nämnderna 
mandatperioden 2023 – 2026: 
S, V, MP, C, L, M, KD  
 
Med vänlig hälsning 
Bengt Karlsson 
Socialdemokraterna 

116



From: Lennart Nilsson
Sent: 12 dec 2022 11:18:20 +01:00
To: Sofie Thorsell
Cc:
Subject: Re: Inkallelseordningen

Hej igen.
Jag förstår va du menar, men C och mp är tex inte med i nämnderna 
så vi behåller nuvarande inkallelseordning.
För övrigt går det ju alltid att ändra i efterhand.
Mvh/ Lennart

Skickat från min iPad

> 12 dec. 2022 kl. 11:11 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:
> 
> Hej!
> 
> Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon ersättare från 
de partier nu nämner på plats kommer det gå in någon från ett annat parti och har ni inte lagt in 
fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka vilket parti som går in som 
ersättare.
> 
> Mvh Sofie
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se> 
> Skickat: den 12 december 2022 11:08
> Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
> Ämne: Inkallelseordningen
> 
> Hej Sofie.
> Vi har nu kommit fram till följande.
> 
> SD. M. Kd. Vt. L.
> 
> Mvh Lennart NIlsson Gruppledare.
> 
> 
> Skickat från min iPad

117



From:                                 Zelal Yesildeniz
Sent:                                  Mon, 21 Nov 2022 16:47:02 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Cc:                                      Ida Davidsson
Subject:                             Re: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning

Hej Sofie,  
 
Här kommer Vi Tidaholms (VT) inkallelseordning inför den nya mandatperioden:  
 
VT L KD M SD MP C S V  
 
Räcker det att skriva så?  
 
Mvh 
Zelal 
Gruppledare för VT  
 
 
Zelal-Sara Yesildeniz  
 
+46 72 588 16 65 
Enebacksvägen 23 
522 37 Tidaholm  
Sverige/Sweden 
 
 
 

Från: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Datum: onsdag 16 november 2022 08:54
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>, Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>, Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>, 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>, Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>, Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>, Ida 
Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>, Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>, Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>, 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>, Krister Rohman <Krister.p.Rohman@tidaholm.se>, 
Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>, Mikael Hallin 
<Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>, Patricia Axelsson <Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>, Runo 
Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>, Tobias Henning 
<Tobias.p.Henning@tidaholm.se>, Torgny Hedlund <Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>, Zelal 
Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning 
 
Hej igen!
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Har fått fråga om hur nuvarande inkallelseordning ser ut så jag bifogar den här om det är fler som vill 
veta det.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
 

 
 
 

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 14 november 2022 15:18
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; Christopher 
Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg <Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; 
Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; 
Ingemar Johansson <Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn 
<Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; Mikael Hallin 
<Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson <Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson 
<Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning 
 
Hej!
 
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny inkallelseordning. Jag ber er därför att 
maila mig önskad inkallelseordning för era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
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------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
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From:                                 Patricia Axelsson
Sent:                                  Tue, 22 Nov 2022 20:24:51 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Dags för ny inkallelseordning

Är helt med i dina tankar men i dagsläget är det så vi önskar ha vår inkallelseordning. 
Tack för tanken!
Mvh
Patricia Axelsson 
Vänsterpartiet Tidaholm 

Skickat från min iPad

18 nov. 2022 kl. 08:30 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon 
ersättare från S eller V på plats kommer det gå in någon från ett annat parti och har ni inte 
lagt in fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka vilket parti som 
går in som ersättare.
 
Mvh Sofie 
 

Från: Patricia Axelsson <Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se> 
Skickat: den 18 november 2022 06:23
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
 
Ny Inkallelseordning för Vänsterpartiet blir V-S 
m(V)h  
Patricia Axelsson  
Vänsterpartiet Tidaholm  

Skickat från min iPad 

14 nov. 2022 kl. 15:18 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
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Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny 
inkallelseordning. Jag ber er därför att maila mig önskad inkallelseordning för 
era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på 
tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se 
tidaholm.se/personuppgifter
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-14 

Sida 1 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 146 Beslut om besvarande av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Anna-Karin Skatt (S) har lämnat in en motion i vilken de bland annat 
framhåller följande. 

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare och innebär en förbättring för 
miljön. Barn som promenerar på morgonen får, enligt motionärerna, bättre inlärningsförmåga, är 
friskare och orkar med dagen bättre då fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, 
välbefinnande och bättre kondition. Motionärerna framhåller även att barn som går till skolan lär 
känna sin närmiljö samtidigt som föräldrarnas stress minskar om de inte behöver anpassa sin tid 
för att skjutsa barnen. 

Motionärerna framhåller att det finns en fantastisk frivilligorganisation i Tidaholm och att det vore 
lämpligt att förutsättningslöst fråga om de kan vara behjälpliga som gående ”busschaufförer”. Det 
skulle även ge tillfälle för möten över generationsgränserna. En annan möjlighet skulle, enligt 
motionärerna, kunna vara att väcka ett intresse hos föräldrar. 

Motionärerna föreslår att det ska: 

- utredas om det finns intresse att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela 
Tidaholms kommun. 

- erbjudas gående skolbuss till skolan som projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 32/2022, att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i beslut, § 81/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
skolchefen av vilken det bland annat framgår följande. 

Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, till exempel ideellt engagerade. 
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Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet för att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, såsom: 
 

- Säkrare skolvägar 
- Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
- Ökad motion/rörelse 
- Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
- Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns det en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller 
från skolan för att någon till exempel har blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver 
samordning också finnas för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig 
som vuxen.  
 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att på så sätt väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte 
efterfrågats aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna men informationsinsatser hade 
kanske kunnat bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 
 

- Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
- Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
- Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköping. Gemensamt för dessa kommuner är att de informerar om 
gående skolbuss via exempelvis hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare att 
undersöka intresset sinsemellan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen 
tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 96/2022. 
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Motionen har skickats till pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation PRO, SPF 
seniorerna och SKPF pensionärerna för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anser att motionen är en bra idé 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 
PRO och SKPF angav vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade av 
deltagande i projektet föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att pensionärsorganisationerna inte är intresserade av 
att delta i projektet och att social- och omvårdnadsnämnden därför föreslår att motionen bör 
avslås. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det som föreslås i motionen ligger utanför 
nämndens verksamhetsområde eftersom gående skolskjuts sker före och efter skoltid. Nämnden 
menar att intentionen med motionen kan tas tillvara genom att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt ett av förslagen till beslut som finns med i 
kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag: 

”Om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.” 

Nämnden har dock inte lagt fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende 
eftersom nämnden har slagit fast att det som föreslås i motionen inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden konstaterar dock att nämnden ser flera positiva aspekter kring 
förslaget samt ser att det skulle vara positivt om till exempel vårdnadshavare skulle gå samman 
och starta ett projekt. Barn- och utbildningsförvaltningen kan bidra genom att sprida information 
om vad gående skolbuss innebär för att inspirera vårdnadshavare, eller andra vuxna, att starta upp 
ett projekt.  

Kommunledningsförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
informera om konceptet gående skolbuss på det sätt som förvaltningen finner vara lämpligt. Det är 
dock inte aktuellt att väcka ett politiskt ärende i frågan eftersom det som föreslås i motionen inte 
bedöms ligga inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-11-08. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om gående skolbuss”, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 81/2022 ”Beslut om svar på remiss gällande 

motion om gående skolbuss”, 2022-06-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/110 

2022-11-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om gående 
skolbuss 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 
Lena Andersson (S) och Anna-Karin Skatt (S) har lämnat in en motion i vilken de bland annat 
framhåller följande. 

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare och innebär en förbättring för 
miljön. Barn som promenerar på morgonen får, enligt motionärerna, bättre inlärningsförmåga, är 
friskare och orkar med dagen bättre då fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, 
välbefinnande och bättre kondition. Motionärerna framhåller även att barn som går till skolan lär 
känna sin närmiljö samtidigt som föräldrarnas stress minskar om de inte behöver anpassa sin tid 
för att skjutsa barnen. 

Motionärerna framhåller att det finns en fantastisk frivilligorganisation i Tidaholm och att det vore 
lämpligt att förutsättningslöst fråga om de kan vara behjälpliga som gående ”busschaufförer”. Det 
skulle även ge tillfälle för möten över generationsgränserna. En annan möjlighet skulle, enligt 
motionärerna, kunna vara att väcka ett intresse hos föräldrar. 

Motionärerna föreslår att det ska: 

- utredas om det finns intresse att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela 
Tidaholms kommun. 

- erbjudas gående skolbuss till skolan som projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 32/2022, att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i beslut, § 81/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
skolchefen av vilken det bland annat framgår följande. 

Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
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är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, till exempel ideellt engagerade. 

Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet för att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, såsom: 
 

- Säkrare skolvägar 
- Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
- Ökad motion/rörelse 
- Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
- Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns det en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller 
från skolan för att någon till exempel har blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver 
samordning också finnas för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig 
som vuxen.  
 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att på så sätt väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte 
efterfrågats aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna men informationsinsatser hade 
kanske kunnat bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 
 

- Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
- Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
- Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköping. Gemensamt för dessa kommuner är att de informerar om 
gående skolbuss via exempelvis hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare att 
undersöka intresset sinsemellan. 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen 
tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 96/2022. 

Motionen har skickats till pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation PRO, SPF 
seniorerna och SKPF pensionärerna för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anser att motionen är en bra idé 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 
PRO och SKPF angav vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade av 
deltagande i projektet föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Barnrättsbedömning 
En aktuell barnrättsbedömning har gjorts av en tidigare instans. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att pensionärsorganisationerna inte är intresserade av 
att delta i projektet och att social- och omvårdnadsnämnden därför föreslår att motionen bör 
avslås. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det som föreslås i motionen ligger utanför 
nämndens verksamhetsområde eftersom gående skolskjuts sker före och efter skoltid. Nämnden 
menar att intentionen med motionen kan tas tillvara genom att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt ett av förslagen till beslut som finns med i 
kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag: 

”Om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.” 

Nämnden har dock inte lagt fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende 
eftersom nämnden har slagit fast att det som föreslås i motionen inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden konstaterar dock att nämnden ser flera positiva aspekter kring 
förslaget samt ser att det skulle vara positivt om till exempel vårdnadshavare skulle gå samman 
och starta ett projekt. Barn- och utbildningsförvaltningen kan bidra genom att sprida information 
om vad gående skolbuss innebär för att inspirera vårdnadshavare, eller andra vuxna, att starta upp 
ett projekt.  

Kommunledningsförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
informera om konceptet gående skolbuss på det sätt som förvaltningen finner vara lämpligt. Det är 
dock inte aktuellt att väcka ett politiskt ärende i frågan eftersom det som föreslås i motionen inte 
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bedöms ligga inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om gående skolbuss”, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 81/2022 ”Beslut om svar på remiss gällande 

motion om gående skolbuss”, 2022-06-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Motionärerna 
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§ 96 Beslut om yttrande angående motion om 
gående skolbuss 
SON 2022/68 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-23 att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden. Yttrandet skulle inkomma till kommunstyrelsens senast 2022-06-23. 

På grund av hög arbetsbelastningen i förvaltningen skickades motionen ut till 
pensionärsorganisationerna i ett sent skede. Pensionärsorganisationerna uppgav att svarstiden var 
för kort, men lämnade inte några synpunkter i övrigt. För att få ett bättre underlag krävdes en 
längre svarstid för pensionärsorganisationerna. 

Nämnden beslutade 2022-06-21 att ärendet skulle tas upp på nämndens sammanträde i 
september. 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-20 att återremittera ärendet 
till förvaltningen tills kommunala pensionärsrådets nästkommande sammanträde då inställning från 
PRO samt SKPF kunde inhämtas. 

Motionen har skickats ut till pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anger att motionen är en bra idé, 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 

PRO samt SKPF angav vid kommunala pensionärsrådet sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att endast ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade 
av deltagande i projektet är förslaget att motionen avslås. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå 

motionen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över motion om gående skolbuss”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-18 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/160, ”Beslut om yttrande 

angående motion om gående skolbuss”, 2022-09-20 
 Yttrande, SPF pensionärerna, 2022-09-01 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/32, ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 81 Beslut om svar på remiss gällande motion om 
gående skolbuss 
BUN 2022/112 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen tas tillvara 

genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om en motion om gående skolbuss. I motionen 
föreslås att: 

- utreda intresset att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela Tidaholms 
kommun. 

- erbjuda gående skolbuss till skolan som ett projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

 
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande och sammanfattningsvis föreslås intentionen med 
motionen anses tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 
 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att intentionen med motionen tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett 
nytt ärende väcks. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2022 ”Beslut om svar på remiss 

gällande motion om gående skolbuss”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/112 

2022-05-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss gällande 
motion om gående skolbuss 
Förslag till beslut 

- Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen tas tillvara 
genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om en motion om gående skolbuss. I motionen 
föreslås att: 

• utreda intresset att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela Tidaholms 
kommun. 

• erbjuda gående skolbuss till skolan som ett projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Utredning 
Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, t ex ideellt engagerade. 

Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, så som: 

• Säkrare skolvägar 
• Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
• Ökad motion/rörelse 
• Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
• Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller från 
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skolan för att någon t ex blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver också samordning finnas 
för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig som vuxen. 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte efterfrågats 
aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna, men informationsinsatser hade kanske kunnat 
bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 

• Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
• Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
• Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköpings kommuner. Gemensamt för dessa kommuner är att de 
informerar om gående skolbuss t ex via hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare 
att undersöka intresset sinsemellan. 
 
Sammanfattningsvis kan intentionen med motionen anses tas tillvara genom att motionen avslås till 
förmån för att ett nytt ärende om informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 
 
Barnrättsbedömning 
Motionen rör barn i skolåldern. Gående skolbuss kan öka rörelsen för barn i vardagen och 
förbättra trafiksituationen vid skolor genom ett minskat antal bilar. Det kan kopplas till barns 
rättighet till hälsa och trygghet.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 

135



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-23 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 Beslut om remittering av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och 

social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

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 och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-03-14. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 147 Beslut om utvärdering av kommunens 
hantering av covid-19 
KS 2022/266 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga utredningen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en enklare utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19-pandemin. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen har fått svara på 
följande frågor: 

- Vad upplevde ni fungerade bra under pandemin? 
- Vilka var era största utmaningar under pandemin? 
- Vilka är era viktigaste lärdomar under pandemin? 
- Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin? 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen i huvudsak följande. Mängden information och snabba 
besked var en utmaning men tydliga kommunikationsvägar, samordning av kommundirektören och 
samverkan internt och externt underlättade arbetet. Verksamheterna ställde om, dels till 
distansarbete/distansundervisning och dels utifrån olika restriktioner. Det var dock en sårbar 
situation sett till personalen med hög sjukfrånvaro och nyckelpersoner som var ensamma i sin roll. 

I utvärderingen framkommer det också tydligt att kommunen behöver arbeta aktivt med 
krisarbete även fortsättningsvis och att det är viktigt att ledningsgruppen är rustad för att kunna 
arbeta i en kris.  

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av krisberedskap och krishantering vilket 
även inbegrep hur kommunen hanterat pandemin. Revisorernas samlade bedömning i det 
hänseendet var att kommunen förefaller ha agerat på ett tillräckligt sätt för att säkra 
verksamheten och dess fortsatta drift. Vidare angav revisorerna, som en iakttagelse utifrån 
granskningen, att lärdomar från arbetet under pandemin även fortsättningsvis bör tas tillvara i 
arbetet med krisberedskap. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga utredningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av covid-19”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2022-11-15. 
 Powerpoint ”Pandemiutvärdering Tidaholms kommun”. 
 Rapport ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 

september 2022 (KS 2022/287). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/266 

2022-11-15 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Beslut om utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en enklare utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen (nedan bolagen) har fått svara på 
följande frågor: 

- Vad upplevde du fungerade bra under pandemin? 
- Vilka var era största utmaningar under pandemin? 
- Vilka är era viktigaste lärdomar under pandemin? 
- Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin? 

Utredning 
Vad upplevde förvaltningarna/bolagen fungerade bra under pandemin? 

Styrning/ledning och information 
Kommundirektören hade fokus på frågan och samordnade och ledde arbetet genom regelbundna 
avstämningar med ledningsgruppen. De regelbundna avstämningarna och sammanställningar via e-
post gav samsyn och inblick i varandras behov.  

Det fanns tydliga kommunikationsvägar gällande information och informationskanalerna fungerade 
bra.  

Det skedde även samverkan internt (t.ex. nära kontakter mellan kommunikationsstrateg och 
nyckelpersoner inom omvårdnad) och externt (t.ex. Länsstyrelsens samverkan med länets jurister 
för juridiska frågor kopplade till pandemin). 

Personal/nya arbetssätt 
Under pandemin skedde en stor omställning för en del av kommunens personal, dels genom 
distansarbete/digital undervisning dels genom att verksamheter fick ställa om och förhålla sig till 
nya restriktioner.  

Det har, tack vare bl.a. uppkoppling mot VPN (kommunens server), fungerat bra att arbeta på 
distans. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns goda rutiner och kunskaper gällande digital 
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undervisning. Efter en inkörningsperiod fungerade det även bra att genomföra politiska 
sammanträden digitalt.  

För att minska sårbarheten utarbetades t.ex. ett ersättarschema för nämndsekreterarna.  

Förvaltningarna har konstaterat att personalen har en stor förmåga att ställa om och har ställt upp 
och stöttat. Det har kommit fram många kreativa lösningar för att kunna erbjuda service under 
helt nya omständigheter, t.ex. inom kultur- och fritidsförvaltningen.  

Vilka var förvaltningarnas/bolagens största utmaningar under pandemin? 
Styrning/ledning och information 
Den otroliga mängden information från myndigheter var en utmaning. Samtidigt kom 
informationen om restriktioner och rekommendationer från stat och region sent, var motstridiga 
och svåra att tolka. Lagstiftningsarbetet gick väldigt snabbt och det var stundtals svårt att vara helt 
uppdaterad. Den här bristen på framförhållning och förhandsinformation från myndigheter 
skapade orimliga förväntningar från allmänhet och medarbete. Det ledde också till att 
verksamheter var tvungna att snabbt ställa om vid ändrade restriktioner och att det var en 
utmaning att säkerställa följsamhet. 

Personal/nya arbetssätt 
Det blev tydligt att förvaltningarna är personberoende då flera nyckelpersoner är ensamma i sin 
roll. Det var en utmaning att lösa bemanning vid hög sjukfrånvaro samt att med samma resurser 
hantera fler arbetsmoment. Det var även svårt att underhålla sammanhållning, information och 
kommunikation mellan medarbetare, avdelningar och ledningen.  

För de som arbetade på distans var det inledningsvis en utmaning innan tekniken var på plats. 
Distansarbetet ledde till att det kunde vara svårt att få till kreativa och sociala stunder.  

Vidare har förvaltningarna/bolagen haft sina specifika utmaningar utifrån deras verksamheter.  

Social- och omvårdnadsförvaltningen har uppgett att det initialt var dålig tillgång på 
skyddsutrustning.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har uppgett att det var en utmaning att stötta elever att ta igen 
missad undervisning vid sjukfrånvaro. Skolans kompensatoriska uppdrag blir extra tydligt när 
mycket ansvar indirekt läggs på hemmen och klyftorna ökar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen såg en utmaning i att motivera personal, att hålla i gång verksamhet 
trots att det var stängt, samt att ge rätt stöttning till föreningslivet och civilsamhället så att barn 
och ungdomar kunde fortsätta med sina fritidsaktiviteter.  

Bolagen har uppgett att det var en utmaning att kunna utföra driftåtgärder i kundens närhet.  

När det gäller kommunledningsförvaltningen var bristen på IT-utrustning och cybersäkerhet en 
utmaning för IT-enheten. Kanslienheten konstaterar att det var både resurs- och 
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kompetenskrävande att få i gång digitala möten för politiker, samt att digitala 
fullmäktigesammanträden var en stor utmaning inledningsvis.  

Vilka är förvaltningarnas/bolagens viktigaste lärdomar under pandemin? 
Gemensamma lägesbilder och prioriteringar är avgörande. Samverkan internt och externt är 
viktigt och en förutsättning.  

Det är viktigt att hålla på rollerna, är det inte kommunen som skapar regler ska kommunen inte 
skriva om myndigheters råd/rekommendationer. Det är också viktigt att vara källkritisk, i det här 
fallet var Folkhälsomyndighetens information prioriterad. Det hade varit bra att tänka mer 
långsiktigt redan i början av pandemin och skapat tydligare kommunikationsvägar. Nästa gång kan 
det därför vara lämpligt att planera för ett värre scenario.  

Verksamheternas medarbetare är anpassningsbara med rätt stöd och information.  

Det ”hybrida kontoret”, digitala möten är numera ett naturligt komplement och distansarbete är 
ett alternativ när arbetsuppgifter och tider passar. Det konstateras dock att arbete på plats också  
är viktigt och att s.k. hybridmöten inte alltid fungerar bra. Vid distansarbete finns även risk att 
arbetsplats och hem flyter ihop, det är viktigt att värna om båda. Digitala verktyg ger barn- och 
utbildningsförvaltningen möjlighet att bedriva undervisning på andra sätt än de traditionella, men 
mänskliga, fysiska möten och relationer är en viktig faktor i lärande och utbildning.  

IT-enheten konstaterar att det behövs systematiskt arbete inom cybersäkerhet och kontroll på 
leveranskedjor för IT-utrustning.  

Kultur och fritidsförvaltningen konstaterar att behoven av fysiska mötesplatser i samhället är stor. 
Verksamheterna är dock agila, kan ställa om snabbt, förmågan till informationsinhämtning och- 
spridning var snabb och effektiv.  

Kanslienheten uppger att ersättarschema för nämndsekreterare, dvs. över förvaltningsgränserna,  
behövs även när det inte är pandemi. Social- och omvårdnadsförvaltningen uppger att det var en 
viktig lärdom att förvaltningarna tog hjälp av varandra, t.ex. vid matdistribution. 

Bolagen konstaterar att arbetssättet är sårbart då drift och kommunikation till stor del är 
beroende av att vara geografiskt på plats.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att det kommer komma fler kriser. Faktumet att det på 
samhällsnivå inte gick att förutspå en pandemi gör att det troligen än mindre går att förutspå hur 
nästa kris ser ut. Förmåga att leda en ledningsgrupp i en kommun i kris bör därför vara en oerhört 
central del i hur politiken prioriterar framöver. Det är viktigt att rekrytera och målsätta rätt typ 
av profil hos de ledande tjänstepersonerna. Agilt ledarskap och sammansvetsat team är det enda 
motmedlet mot kommande kriser. 
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Hur kommer förvaltningarna/bolagen att jobba vidare med lärdomarna från 
pandemin? 
Förvaltningarna och bolagen behöver arbeta aktivt med krisarbete även efter pandemin. Det 
behöver säkerställas att ledningsgruppen är redo för kommande kriser med fokus på 
samarbetsförmåga, kompetens och beslutsamhet. Härvid hade det behövts en extern utredning av 
arbetet under covid-19 för att kunna utveckla på ett bra sätt. 

När det gäller kommunikation behöver inblandande fortsätta jobba nära varandra. Även vid 
framtida kriser kommer det vara nödvändigt att hitta nyckelpersoner inom organisationen (vilka 
kan variera beroende på händelsens karaktär). Goda exempel från kommunikation i den här krisen 
kan användas i framtida kriser. Det är viktigt med enighet från ledningsgruppen i styrande beslut 
och kommunikation och transparens till medarbetare.  

Möjlighet att arbeta på distans vid behov är naturligt och är en möjlighet som kommer finnas även 
fortsättningsvis. 

IT-enheten kommer arbeta för att det genomförs kontinuitetsplanering för IT-system och kontroll 
på leveranskedjor.  

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer använda digitala verktyg och digital undervisning som 
tydligare alternativ än tidigare.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer fortsätta att utveckla möjligheter med att kunna erbjuda 
digital service till medborgare och besökare.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ovanstående är en enklare utvärdering av 
kommunens arbete med covid-19, där förvaltningarna och bolagen har fått svara på ett antal 
frågor. Därefter har frågorna och svaren gåtts igenom på ett möte med kommunledningsgruppen.  

Sammanfattningsvis visar utvärderingen i huvudsak följande. Mängden information och snabba 
besked var en utmaning men tydliga kommunikationsvägar, samordning av kommundirektören och 
samverkan internt och externt underlättade arbetet. Verksamheterna ställde om, dels till 
distansarbete/undervisning dels utifrån restriktioner. Det var dock en sårbar situation utifrån 
personalen, med hög sjukfrånvaro och nyckelpersoner som är ensamma i sin roll. 

I utvärderingen framkommer också tydligt att kommunen behöver arbeta aktivt med krisarbete 
även fortsättningsvis och att det är viktigt att ledningsgruppen är rustad för att kunna arbeta i en 
kris.  

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av krisberedskap och krishantering vilket 
även inbegrep hur kommunen hanterat covid-19 (s. 10 i granskningen). Revisorernas samlade 
bedömning i det hänseendet var att kommunen förefaller ha agerat på ett tillräckligt sätt för att 
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säkra verksamheten och dess fortsatta drift. Vidare angav revisorerna som en iakttagelse utifrån 
granskningen att lärdomar från arbetet under pandemin bör fortsatt tas tillvara i arbetet med 
krisberedskap. 

Beslutsunderlag 
 Powerpoint ”Pandemiutvärdering Tidaholms kommun” 
 Rapport ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 

september 2022 (KS 2022/287) 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
De kommunala bolagen 
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Pandemiutvärdering
1. Lägg till en ny bild i bildspelet

2. Fyll i din förvaltnings/enhets uppgifter(du kan stänga ner bildspelet om du 
behöver fundera på svaren innan du fortsätter fylla på).

3. På mötet kommer du att få prata om dina svar, fundera på vilket du tycker 
är viktigast att ta upp – vi hinner inte gå igenom allt.

tidaholm.se
144



Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Social- och omvårdsförvaltningen

1. Samverkan externt
2. Samverkan internt – vid 

nya 
rekommendationer/rutin
er gick det att med kort 
varsel samla berörda e-c.

3. Samlad information på 
hemsidan – covid

4. Avstämningsmöten med 
inblick i varandras 
behov/lägesbild

1. Snabbt ställa om vid 
myndigheters 
nya/reviderade råd och 
rutiner

2. Initialt dålig tillgång på 
skyddsutrustning 

3. Säkerställa 
möjlighet/följsamhet till 
gällande nat. och 
regionala rutiner

1. Samverkan internt och 
externt är viktig och en 
förutsättning.

2. Informationsflöde i olika 
former.  Att inte skriva 
om myndigheters 
råd/rekommendationer, 
rutiner, det kan innebära 
risk för feltolkningar.

3. Ta hjälp av varandra ex.  
Matdistr. och personal
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Social- och omvårdnadsförvaltningen forts.

1. Medarbetarnas,  
engagemang för kreativa 
lösningar

2. Samverkan

1. Att bemanna 
verksamheten

2. Saklig, tydlig information

3. Samverkan intern och 
extern

1. Vikten av en god 
samverkan

2. Tydlig struktur för 
krisberedskap

3. Att information behöver 
filtreras ut i 
organisationen, 
kortfattad och tydlig
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Barn- och utbildningsförvaltningen

1. Den digitala 
undervisningen ur ett 
lärarperspektiv. Goda 
rutiner och kunskaper 
hos personal. 

2. En personalgrupp som 
ställde upp och stöttade i 
bemanning i enormt stor 
utsträckning.

3. Tydliga 
kommunikationsvägar 
gällande information

1. Att lösa bemanning vid 
hög sjukfrånvaro 
av personal

2. Att stötta elever att ta 
igen missad undervisning 
vid sjukfrånvaro. Skolans 
kompensatoriska uppdrag 
blir extra tydligt när mkt 
ansvar indirekt läggs på 
hemmen. Klyftorna ökar.

1. De möjligheter våra 
digitala verktyg ger oss 
att bedriva undervisning 
på andra sätt än de 
traditionella. 

2. Vikten av mänskliga, 
fysiska möten och 
relationer som en viktig 
faktor i lärande och 
utbildning.

1. Använda digitala verktyg och digital undervisning som tydligare alternativ än tidigare

2. Använda goda exempel gällande kommunikation
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Samordning/ledning, 
fokus från 
kommundirektör.

2. Kommunikation

3. Omvärldsbevakning

1. Att tyda 
rekommendationer

2. Att med samma resurser 
hantera fler 
arbetsmoment

3. Att hantera sjukfrånvaron

1. Att förmåga att leda en 
ledningsgrupp på en kommun i 
kris bör vara en oerhört 
central del i hur politiken 
prioriterar framöver. 
Rekryterar och målsätter rätt 
typ av profil hos de ledande 
tjänstepersonerna. Vi kommer 
få fler kriser. Faktumet att vi 
på samhällsnivå inte lyckades 
förutspå en pandemi gör att vi 
troligen än mindre vet hur 
nästa kris ser ut. Då är agilt 
ledarskap och sammansvetsat 
team det enda motmedlet.

1. Säkerställa en ledningsgrupp som är redo för kommande kriser med fokus på samarbetsförmåga, 
kompetens och beslutsamhet.
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Kultur- och fritidsförvaltningen

1. Informationskanalerna i 
kommunen fungerade 
bra.

2. Kreativiteten för att 
kunna erbjuda service 
under helt nya 
omständigheter.

3. Nya digitala arbetssätt 
fungerade bra, i 
synnerhet efter att vi 
fick teams och VPN-
tunnel.

1. Att informationen om 
restriktioner och 
rekommendationer från stat 
och region kom sent, var 
motstridiga och svåra att 
tolka. Svårt att förmedla 
vidare när man inte själv 
förstod.

2. Att motivera personal och 
hålla igång verksamhet trots 
att det var stängt eller att 
hålla öppet.

3. Att ge rätt stöttning till  
föreningslivet och 
civilsamhället så att barn och 
ungdomar kunde fortsätta 
med sina fritidsaktiviteter.

1. Att våra verksamheter 
är agila och kan ställa 
om snabbt.

2. Att vår förmåga till 
informationsinhämtning 
och –spridning var 
snabb och effektiv.

3. Att behoven av fysiska 
mötesplatser i samhället 
är stor.

1. Fortsätta att utveckla möjligheter med att kunna erbjuda digital service till medborgare och 
besökare.
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

KLF- Kommunikationsfunktionen

1. Regelbundna avstämningar med 
ledningsgruppen & 
sammanställningar via mail gav 
samsyn.

2. Nära kontakter med 
nyckelpersoner inom OMV (MAS) 
gjorde att vi kunde sprida 
gemensamma, genomtänkta 
budskap och hjälpas åt att sålla i 
den stora mängden information.

3. Kommunikationsstrategen släppte 
många (alla) andra uppdrag för att 
fokusera på pandemin och skötte 
bevakning och gjorde 
sammanställningar – detta 
upplevdes av 
kommunikationsstrategen som 
uppskattat och som ett stöd till 
flera verksamheter.

1. Den otroliga mängden 
information från myndigheter.

2. Bristen på framförhållning och 
förhandsinformation från 
myndigheter vilket skapade 
orimliga förväntningar från 
allmänhet och medarbetare i 
att vi skulle vara förberedda 
för ändringar vi just fått reda 
på. 

3. Personberoenden blev tydliga 
– vi är få och hade vi drabbats 
hårdare av sjukdom samtidigt 
hade vi haft svårt att lösa 
kommunikationsuppdraget.

1. Gemensamma lägesbilder och 
prioriteringar är avgörande. 

2. Håll på rollerna även inom 
kommunikationen – är det 
inte vi som skapar regler ska 
vi bara hänvisa till källa, inte 
göra egna formuleringar eller 
likande.

3. Vi hade kunnat tänka mer 
långsiktigt redan i början av 
pandemin och skapat tydligare 
kommunikationsvägar till våra 
medarbetare. Nästa gång 
kanske man ska planera för 
ett värre scenario än det vi 
trodde var rimligt i början av 
denna pandemi.

1. Det hade behövts en extern utredning av vårt arbete för att kunna utveckla på ett bra sätt. Med de kunskaper vi 
har genom egna funderingar så är det att fortsätta jobba nära varandra när det gäller kommunikation.  Att hitta 
nyckelpersoner inom organisationen (vilka kan variera beroende på händelsens karaktär) kommer att vara 
nödvändigt även vid framtida kriser.
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Kommunledningsförvaltningen- Ekonomienheten

1. Hemarbete fungerar för 
vår avdelning (det fanns 
inget alternativ, alla var 
tvungna att anpassa sig)

2. Videomöten fungerar bra 
och sparar restid

3. Vi har många olika 
kommunikationsvägar 
som möjliggör hemarbete

1. Tekniken: Innan VPN så var 
uppkopplingen och tekniska 
lösningen på hemarbete inte i 
paritet med att vara på jobbet.  
Även utmanande att tvingas 
bli mer digital (redovisning 
som tidigare har haft 
mycket/allt i pärmar). 

2. Att få till kreativa och sociala 
stunder som ger energi och 
ibland lösningar 

3. Mer utmanande att få 
”ögonkontakt” och ”kvittens” 
på kommunikation när man 
har möte via datorn. 

1. Hemarbete är ett alternativ 
när arbetsuppgifter och tider 
passar, men arbete på plats är 
också viktigt att hålla fast vid

2. Hybridmöten fungerar inte 
jättebra

3. Arbetsplats och hem flyter 
ihop, viktigt att värna om 
båda.  Viktigt att hålla fast vid 
arbetstider vid hemarbete. 
Tydlig start och slut på dagen.  
Lätt att göra jobbsaker om 
datorn står på. Husuppgifter 
under arbetsdagen på 
lunchen/raster t.ex. 

1. Möjlighet att jobba hemma
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Kommunledningsförvaltningen- IT-enheten

1. Kommunövergripande 
omställning till digitalt 
arbetssätt

2. IT-enhetens förmåga att 
ställa om

3. Gemensamma lägesbilder

1. Bristen på IT-utrustning

2. Cybersäkerhet

3. Distansarbete

1. Hybrida kontoret

2. Systematisk arbete inom 
cybersäkerhet

3. Kontroll på 
leveranskedjor för IT-
utrustning

1. Kontinuitetsplanering för IT, risker

2. Kontroll på leveranskedjor
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

Kommunledningsförvaltningen- Kanslienheten

1. Ersättarschema för 
nämndsekreterarna, 
schema för kansliets 
posthantering

2. Länsstyrelsens 
juristsamverkan 

3. Digitala möten för 
nämnderna (efter en 
inkörningsperiod)

1. Resurs- och 
kompetenskrävande att 
få igång digitala möten för 
politiken 

2. Digitala fullmäktige

3. Väldigt snabbt 
lagstiftningsarbete, svårt 
att hänga med

1. Digitala möten är numera 
ett naturligt komplement 

2. Ersättarscheman för 
nämndsekreterare 
behövs även när det inte 
är pandemi

3. Förståelse för olika nivå 
av digital kompetens hos 
politiker

1. Fundera över inför politiker utbildning om vi ska ha ett pass om digital närvaro

2. Möjlighet att jobba hemifrån vid behov är naturligt
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Pandemiutvärdering

Vad upplevde du fungerade bra 
under pandemin? (3 saker)

Vilka var era största utmaningar 
under pandemin? (3 saker) 

Vilka är era viktigaste lärdomar 
från pandemin? (3 saker)

Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin?

TEAB /TBAB

1. Vi agerade snabbt och 
konsekvent med våra 
coronarestriktioner.

2. Vi gav tydliga, raka och 
tät information kring vårt 
pandemiarbete till all 
personal, resultatet blev 
att verksamheternas 
arbete löpte på bra.

3. Våra restriktioner gav 
utdelning i form av 
mycket låg sjukfrånvaro.

1. Att hålla 50% av 
personalstyrkan frisk 
samtidigt under hela 
pandemin. (priogrupp var 
driftpersonal)

2. Utföra driftåtgärder i 
kundens närhet 
(kundservice, service i 
lägenheter, mätarbyten osv.)

3. Underhålla sammanhållning, 
information och 
kommunikation mellan 
medarbetare, avdelningar 
och ledningen,

1. Att agera snabbt och vara 
källkritiska till all 
information som 
kommunicerades 
(folkhälsomyndighetens info 
prio 1).

2. Verksamhetens medarbetare 
är anpassningsbara med rätt 
stöd och information.

3. Vårt arbetssätt är sårbart. 
Drift och kommunikation är 
till stor del beroende av att 
vara geografiskt plats.

1. Arbeta aktivt med vårt krisarbete även efter pandemin. Hemarbete kommer att fortsätta till viss del, 
distansmöte istället för att resa land och rike runt för att hålla möte. Kommunikation och 
transparens till medarbetare och enighet från ledningsgruppen i styrande beslut. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/55 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse X till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Det framgår av § 42 i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen ska ha ett 
arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen ska välja en ordförande 
och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Personalenheten 
De valda 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/55 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kommunstyrelsens 
personalutskott för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse X till vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Det framgår av § 42 i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen ska ha ett 
personalutskott med tre-fem ledamöter och tre-fem ersättare. Under föregående mandatperiod 
bestod personalutskottet av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen ska välja en 
ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Personalenheten 
De valda 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/55 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kommunstyrelsens 
budgetberedning för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens 
budgetberedning för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

-  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja en budgetberedning. Det är inte formellt reglerat hur 
budgetberedningen ska se ut utan det är upp till kommunstyrelsen att besluta om beredningens 
sammansättning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
De valda 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/56 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av representanter till 
Litografiska akademin för mandatperioden 2023-
2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o utse X ersättare till ersättare i styrelsen för Litografiska akademin för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
o utse följande till ombud vid Litografiska akademins årsstämma för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 

o utse X till revisor för Litografiska akademin för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunen ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Litografiska akademin samt tre 
ombud till Litografiska akademins årsstämma. Kommunen ska även utse en revisor.  

Kultur- och fritidsnämnden brukar besluta om att utse en ledamot i styrelsen för Litografiska 
akademien samt ett ombud vid årsstämman.  

Kommunstyrelsen ska utse följande: 

- en ersättare till styrelsen för Litografiska akademin. 
- två ombud vid Litografiska akademins årsstämma. 
- en revisor för Litografiska akademin.  

 
Samtliga ska utses för mandatperioden 2023-2026. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Litografiska akademin 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/295 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till samordningsförbundet 
Skaraborg för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o utse X till ledamot i styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31.  
o utse X till ersättare i styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31.  
o utse X till ägarrepresentant för samordningsförbundet Skaraborg för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för samordningsförbundet 
Skaraborg för mandatperioden 2023-2026. Kommunstyrelsen ska även välja en ägarrepresentant 
för förbundet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 E-post ”Val till Samordningsförbundet Skaraborg”, 2022-11-28. 

Sändlista 
Samordningsförbundet Skaraborg 
De valda 
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From:                                 Amanda Hermansson
Sent:                                  Mon, 28 Nov 2022 14:08:44 +0000
To:                                      gotene.kommun@gotene.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se; 
kommunen@hjo.se; kommun@tibro.se; kommun@karlsborg.se; kommun@lidkoping.se; 
skovdekommun@skovde.se; Tidaholms Kommun; vara.kommun@vara.se; skara.kommun@skara.se; 
info@mariestad.se; info@gullspang.se; kommunen@toreboda.se
Subject:                             Val till Samordningsförbundet Skaraborg

Hej medlemmar! 
  
Här kommer ett förtydligande kring val av representanter till Samordningsförbundet Skaraborg. 
  
Jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uppmärksammat en felaktig tolkning 
av Finsamlagen. Tidigare har en kommun varit ledamot i styrelsen och resterande 13 har varit ersättare. 
Den nya tolkningen innebär att varje kommun som är medlem i ett samordningsförbund måste välja både 
en ledamot och en ersättare till styrelsen. Ingen ny mall för förbundsordning har inkommit från Nationella 
Rådet än och därför finns fortfarande den gamla förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skaraborg kvar som baseras på den felaktiga tolkningen. Kansliet har på uppdrag av styrelsen däremot 
rekommenderat alla medlemskommuner att välja så som den nya tolkningen av Finsamlagen säger.
  
Utifrån detta ska alltså samtliga kommuner göra tre val till Samordningsförbundet Skaraborg 
inför 2023; en ledamot i styrelsen, en ersättare i styrelsen, och en ägarrepresentant. 
  
Samordningsförbundets första styrelsemöte 2023 tar plats 21/2 kl 9:00-12:00 och medlemsrådet där 
ägarrepresentanterna deltar tar plats 14/4 kl 11.30-12.45. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Amanda Hermansson 
Administratör 
Projektet medfinansieras av Europeiska  
unionen/Europeiska socialfonden. 
 

    
 
Samordningsförbundet Skaraborg 
S:t Sigfrids gata 8 | 541 30 Skövde 
070-881 52 53 | www.samordningsforbundetskaraborg.se
 
 
Följ oss gärna på sociala medier! 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/57 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av ordinarie ombud och 
ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o utse X till ordinarie ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31.  
o utse X till ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse ett ordinarie ombud och en ersättare vid Kommuninvests 
föreningsstämmor för mandatperioden 2023-2026. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Kommuninvest 
De valda 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/4 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt 
att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens 
senaste sammanträde. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-14. 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2022-12-14. 
 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2022-11-24. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-12-14 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell 

Delegationsbeslut fattade av kommunsekreterare 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-12-14 5.2 Beslut om förfrågan om köp av del av 
fastighet Varv 12:35 2021/398 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-12-14 Kommunstyrelsen 
Handläggare: David Olsson 

Delegationsbeslut fattade av tf  kommundirektör 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-12-14 4.17 Avrop enligt avtal server lagring, 
reinvestering av brandvägg för internettrafik 2018/181 

2022-12-16 4.17 Förlängning av licensavtal e-tjänsteplattform 
open-E via ny licenspartner Atea 2017/373 

2022-12-29 4.17 Avrop avtal tjänstelegitimation Freja 2022/394 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-11-25 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik 

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-11-25 4.15 Beslut om avtal – Läromedel KS 2018/442 

2022-11-22 4.15 Beslut om avtal – resebyråtjänster KS 2021/367 

2022-12-14 4.15 Beslut om avtal – Finansiell leasing KS 2022/383 

2022-12-14 4.16 Beslut om avtal - Redovisningstjänster KS 2022/384 

2022-12-14 4.16 Beslut om avtal – Konsulttjänst 
processutveckling KS 2022/385 

2022-12-20 4.15 Beslut om avtal – färskt bröd KS 2022/182 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/59 

2022-11-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Rapportlista kommunstyrelsen 2023-01-11 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-11-22 – 2023-01-02. 

KS 2019/326 Länsstyrelsen Västra Götaland - Beslut om tillstånd att få förbruka 
stiftelsens tillgångar (Stiftelsen Sociala samfonden) 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård 
av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med 
mera för år 2023 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner 
enligt SoL år 2023  

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
och kontaktpersoner LSS år 2023  

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:48 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem 
och småhus i bostadsrättsform 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:49 Överenskommelse om ändringar och tillägg 
med anledning av förändringar av särskild avtalspension för 
arbetstagare inom räddningstjänst 

KS 2022/5 SKR- Cirkulär 22:51 Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2023 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om 
utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet 

KS 2022/59 Beslut SON 2022-11-22 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

KS 2022/59 Beslut BUN 2022-12-08 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

KS 2022/59 Beslut KOF 2022-12-13 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

KS 2022/270 Kommunrevisionen - Missiv - Återkoppling avseende 
uppföljandegranskning delegationsordning och kommunstyrelsens 
styrning och ledning 

KS 2022/267 Beslut KOF 2022-12-13 
Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing 
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KS 2022/308 Kommunrevisionen - Granskning av ansvarsutövande - 
kommunstyrelsen 

KS 2022/315 Beslut SON 2022-11-22 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

KS 2022/362 Beslut SBN 2022-11-17 
Beslut om godkännande av rapport om fastigheter som ej fullt 
nyttjas i kommunal verksamhet 

KS 2022/373 Hela Sverige ska leva - Öppet brev till kommunstyrelsen i 
Tidaholms kommun 

KS 2022/377 Västra Götalands regionen - Äldre röster i vården 
KS 2022/380 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - Skrivelse TBE-

vaccinering för kommunens personal 
KS 2022/395 SKR - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023 

KS 2022/397 Beslut SBN 2022-12-15 
Beslut om antagande av långsiktig plan för skogsförvaltning 

KS 2022/396 Beslut SBN 2022-12-15 
Beslut om godkännande av slutrapport för implementering av 
måltidsenhet 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Tidaholms Energi AB - Koncern, Resultatrapport November 2022

1. Resultat November

Resultat TEAB (tkr) 2022  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2022  Utfall
Andel i förhållande till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021
November November tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack

Intäkter 17 093 100,0% 13 174 100,0% 3 919 148 545 100,0% 111 480 100,0% 37 065 113 278
Engångsintäkter 0 0 10 867 0 10 867 0
Inköp av varor och mtrl -6 516 38,1% -4 503 34,2% -2 013 -61 601 -41,5% -38 234 -34,3% -23 367 -41 520
Övriga rörelsekostnader -1 849 10,8% -2 335 17,7% 486 -27 403 -18,4% -26 585 -23,8% -818 -22 454
Personalkostnader -2 152 12,6% -2 302 17,5% 150 -22 186 -14,9% -22 984 -20,6% 798 -20 926

Resultat före avskrivningar 6 576 38,5% 4 034 30,6% 2 542 48 222 32,5% 23 677 21,2% 24 545 28 378
Avskrivningar ordinarie -1 457 -1 411 -46 -15 788 -15 524 -264 -14 849

Resultat efter avskrivningar 5 119 29,9% 2 623 19,9% 2 496 32 434 21,8% 8 153 7,3% 24 281 13 529
Finansiella intäkter/kostnader -176 -105 -71 -1 255 -1 154 -101 -4 791

Resultat efter fin int./kostn. 4 943 2 518 31 179 6 999 8 738
Årets resultat 4 943 28,9% 2 518 19,1% 2 425 31 179 21,0% 6 999 6,3% 24 180 8 738

FJV FJV Budget Stadsnät
Stadsnät 
Budget GF GF Budget Elnät

Elnät 
Budget Elhandel

Elhandel 
Budget

Ack Ack Ack Ack. Ack. Ack Ack Ack. Ack. Ack.

Intäkter 49 948 40 258 24 615 23 219 14 042 13 067 13 965 10 322 45 975 24 614
Engångsintäkter 10 867 0 0 0
Inköp av varor och mtrl -6 455 -8 023 -8 459 -8 361 -395 -73 -2 897 0 -43 395 -21 777
Övriga rörelsekostnader -12 151 -13 929 -3 826 -3 638 -6 225 -5 686 -3 876 -1 920 -1 325 -1 412
Personalkostnader -4 875 -4 894 -3 504 -3 462 -6 831 -6 737 -6 976 -7 881 0 -10

Resultat före avskr. 37 334 13 412 8 826 7 758 591 571 216 521 1 255 1 415
Avskrivningar ordinarie -10 267 -9 982 -4 957 -5 120 -194 -175 -370 -247 0 0

Resultat efter avskr 27 067 3 430 3 869 2 638 397 396 -154 274 1 255 1 415
Finansiella intäkter/kostnader -12 -82 -659 -689 -562 -362 -22 -21 0 0

27 055 3 348 3 210 1 949 -165 34 -176 253 1 255 1 415   

Resultat Affärsområden (tkr)

Resultat efter 
finansnetto/före skatt
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