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Kultur och fritidsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

KALLELSE 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2020-12-08 kl. 09:00 
Plats: Digitalt möte/Stadshuset Sessionssalen 
Justerare: Anneli Sandstedt (C)  
 
Gruppmöten sker digitalt via Netpublicator. 
Majoriteten kl. 08:00. 
Oppositionen kl. 08:30. 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Bengt Karlsson (S) ordförande, Anneli Sandstedt (C), Michelle Hjerp Holmén 
(S), Lisa Öhgren (S), Lars-Ove Larsson (V), Johan Liljegrahn (M), Petri Niska 
(SD) 
 
Ersättare 
Ulla Brissman (S), Asem Alkordi (S), Christopher Vipond (MP), Halina 
Gustavsson (L), Per-Erik Vrang (M) 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende november månad år 2020 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2020/134 

2 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för 
kultur- och fritidsnämnden för år 2021 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2020/135 

3 Beslut om beslutsattestanter fr o m 2021-01-01 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2020/133 

4 Beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 
 
Kultur- och fritidschef Pema Malmgren 

2020/132 

5 Beslut om kulturbidrag 2021 
 
Enhetschef för kultur Johanna Andersson 

2020/70 

6 Beslut om anläggningsbidrag 2021 
 
Enhetschef för fritid Daniel Andersson 

2020/103 
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Kultur och fritidsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

7 Beslut om ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om 
bidrag till installation av värmepump 
 
Enhetschef för fritid Daniel Andersson 

2020/131 

8 Delegationsbeslut 2020/2 

9 Inkomna skrivelser och beslut 2020/1 

10 Information 2020/3 

11 Övriga frågor  

12 Mötet avslutas  
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30 
 
Ärendenummer 
2020/134 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende november månad år 2020 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av 
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 är verkställda, men 
verksamheten påverkas starkt av Covid-19 pandemin.  
 
Helårsprognosen är i linje med budgeten för 2020 då anpassningar är 
beslutade och verkställs i verksamheterna. Även investeringsplanen är i nivå 
med budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november 

månad år 2020. 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 105/2020 

”Information om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende november månad år 2020”, 2020-11-24. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 

Helårsprognos - november 2020 
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Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ............................................................................. 3 
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1 Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av de beslutade 
anpassningsåtgärderna för 2020 är verkställda. Några av anpassningsåtgärderna är 
beroende av att planerade investeringsbeslut verkställs och att ombyggnationer genomförs 
för att verksamheten ska komma inom ram. De nya restriktionerna med anledning av Covid-
19-pandemin påverkar starkt verksamheten och besöksvolymen. Under sommaren erbjöds 
sommarlovsaktiviteter med stöd av Folkhälsorådet under namnet Sommararena 
Bruksvilleparken. 

Investeringsplanen följs förutom att inköp av ny ismaskin till ishallen skjuts på framtiden. 

Flera verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat både till heltidsprojektet, som 
startade 1 januari och som innebär en ekonomisk utmaning för nämnden, och nämndens 
beslutade anpassningsåtgärder. 
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2 Ekonomi 

Kultur- och fritidsnämnden antog i verksamhetsplan och budget inför 2020 ett antal åtgärder 
för att ha en budget i balans. 

2.1 Redovisning 

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden motsvarar en budget i balans. 

Helårsprognosen är i nivå med föregående prognos (daterad oktober månad). 

  

  
Ja
n 

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs
-
progno
s 

X 33,2 33,2 33,9 33,3 X X 33,2 33,2 33,2 
33, 

2 
 

Budget
ram 

 33,2 33,2 33,2 33,2   33,2 33,2 33,2 33,2  

Avvikel
se 
(mnkr) 

 0,0 0,0 -0,7 -0,1   0,0 0,0 0,0 0,0  

Avvikel
se (%) 

0 0 0 -2,1 -0,3 0 0 0 0 0 0 0 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2020 Budget 2020 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 8 607 8 472 135 8 223 

Verksamhetens kostnader -41 817 -41 682 -135 -41 017 

- varav personalkostnader -21 340 -21 215 -125 -20 416 

Verksamhetens nettokostnader -33 210 -33 210 0 -32 794 

Budgetram 33 210 33 210 0 32 966 

Nämndens avvikelse 0 0 0 172 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2020 anger att följande 
anpassningar och åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• samordning och effektivisering av verksamhetsvaktmästarna, som sträcker sig över 
både kultur- och fritidsverksamheten. 

• samordning och effektivisering för biblioteksverksamheten och den öppna 
ungdomsverksamheten i Bibliotekshuset. 

• samordning och effektivisering av besöksverksamheten på Vulcanön. 

• intäkter från verksamheterna ska öka, genom justering av öppettider samt höjning av 
priser och avgifter. 

Utöver de anpassningar och åtgärder som anges i nämndens verksamhetsplan och budget 
har förvaltningen löpande under våren och sommaren anpassat verksamheterna med 
anledning av  pandemin.  De åtgärderna återfinns och beskrivs i åtgärdslistan. 

Under januari – november har förvaltningen genomfört beslutade samordnings- och 
anpassningsåtgärder för verksamhetsvaktmästarna. Dessa åtgärder har uppnått förväntad 
effekt och anpassningen förväntas få beräknad helårseffekt. 
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Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om nya priser och avgifter. 

Förvaltningen kan ännu inte bedöma de samordningseffekter som planeras för biblioteks- 
och öppna ungdomsverksamheten samt besöksverksamheten. Det beror på att de planerade 
flyttarna ännu inte är genomförda. Därutöver har personalen ställt om och varit behjälplig 
med omvårdnadsförvaltningens matdistribution inom hemvården, vilket har medfört 
ekonomisk kompensation. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna hittills har 

• delvis haft förväntad effekt vilket medför att nämnden beräknas nå en budget i balans 
år 2020. 

• dock har de nya priserna och avgifterna har inte fått full effekt med anledning av 
covid-19-pandemin. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• att beslutade anpassningsåtgärder avseende verksamhetsvaktmästare får full effekt. 

• att den nya idrottshallen på Rosenberg står klar och tas i bruk tidigast 2021-01-01.  

• att den beslutade lönerevisionen för 2020 är inkluderad i helårsprognosen 

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 40 50 

Minskade intäkter  800 

Utökade statliga bidrag -142 -170 

Övrigt 90 -125 

Total påverkan -12 555 

   

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

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

• ökade kostnader i form av rengöringsmedel och arbetskläder. 

• minskade intäkter i form av besöksverksamheternas minskade inträdes- och 
försäljningsintäkter. 

• ökade intäkter (redovisas under raden övrigt) i form av interna intäkter för utlåning av 
personal och omställning till matdistribution. 

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 0,3 miljoner kronor, vilket 
avser ersättning för sjuklönekostnader. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2020 
(tkr) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

alla Minskade 
personalkostn
ader 

maj -dec Ja 400   Vakans, 
sjukskrivningar, inga 
semestervikarier 

Alla inställda 
arrangemang 

maj - dec Ja 100   T.ex. påsk, 
nationaldag, mm 

Alla Omställning 
personal -
 matdistributio
n 

maj - aug Ja 125   4 personer på 
vardagar och 2 
personer på helgerna 
under ca 1,5 h/person 
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och dag. 

Förvaltning/ad
ministration 

Nämndsekrete
rare 

aug-nov Ja 50   25% tjänstgöring åt 
BUN 

Alla Sjuklönekostn
ader 

 Ja 170   Kompensation från 
staten 

        

        

        

        

        

Totalt 845    

 

9



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/134 

§ 105 Information om uppföljning av helårsprognos för kultur- och 
fritidsnämnden avseende november månad år 2020 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden för november 2020. Rapporten 
är inte färdigställd. En muntlig genomgång och en preliminär prognos 
redovisas. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av 
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 är nu genomförda, men 
verksamheten påverkas starkt av Covid-19 pandemin.  
 
Helårsprognosen är i linje med budgeten för 2020 då anpassningar är 
beslutade och verkställs i verksamheterna. Även investeringsplanen är i nivå 
med budgeten. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att 
hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kultur- och 

fritidsnämnden avseende november månad 2020”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2020-11-16. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/135 

§ 106 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- 
och fritidsnämnden för år 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till 
verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2021.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att lägga informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för 

kultur- och fritidsnämnden för år 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2020-11-16. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-16 
 
Ärendenummer 
2020/135 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om verksamhetsplan och 
detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2021 
 
Ärendet 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till 
verksamhetsplan och detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden för år 2021.  
 
Beslutsunderlag 

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

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att lägga informationen till handlingarna.  

12



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/133 

§ 108 Beslut om beslutsattestanter fr o m 2021-01-01 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att fastställa 
listan över beslutsattestanter fr o m 2021-01-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför årsskiftet behöver nytt beslut fattas om gällande beslutsattestanter. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att fastställa listan över beslutsattestanter fr o m 2021-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter fr o m 2021-01-01”, kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren, 2020-11-16. 
 Beslutsattestanter 2021. 

13



 1/1

 

Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-16 
 
Ärendenummer 
2020/133 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter fr o m 2021-01-01 
 
Ärendet 
Inför årsskiftet behöver nytt beslut fattas om gällande beslutsattestanter. 
 
Beslutsunderlag 
 Beslutsattestanter 2021. 

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

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att fastställa listan över beslutsattestanter fr o m 2021-01-01. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Beslutsattestanter för kultur- och fritidsnämnden 2021   Gäller fr o m 2021-01-01

Huvudattestanter Bengt Karlsson Pema Malmgren Louise Holmvik

Bask Beslutsattestant Ersättare Ersättare
2892 Konstförmedling Pema Malmgren Johanna Andersson Bengt Karlsson
2893 Turism, förmedling Antonia Karlsson Pema Malmgren Bengt Karlsson
2897 Fonden I. Karlsson Hägnelund Antonia Karlsson Pema Malmgren Bengt Karlsson

ID Beslutsattestant Ersättare Ersättare
5001 Kultur- och fritidsnämnd Pema Malmgren Åsa Sjögren Bengt Karlsson
5002 Kultur- och fritidskontoret Pema Malmgren Åsa Sjögren Bengt Karlsson
1370 Lokala Folkhälsorådet Pema Malmgren Malin Gustafsson Bengt Karlsson
5003 Lotteri Åsa Sjögren Pema Malmgren Bengt Karlsson
5004 Utvecklingsarbete Kfn Pema Malmgren Åsa Sjögren Bengt Karlsson
5102 Föreningsbidrag-kultur Pema Malmgren Johanna Andersson Bengt Karlsson
5211 Föreningsbidrag-idrott Pema Malmgren Daniel Andersson Bengt Karlsson
1063 Bidrag till studieförbund Pema Malmgren Johanna Andersson Bengt Karlsson
1161 Bidrag SISU Idrottsutbildarna Pema Malmgren Johanna Andersson Bengt Karlsson

1351 Turismverksamhet Antonia Karlsson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5131 Museum Antonia Karlsson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5502 Barnens Hus Antonia Karlsson Pema Malmgren Bengt Karlsson

5101 Konst Johanna Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5103 Kultur Johanna Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5111 Sagateatern Johanna Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5232 AGAhuset/Kaffestugan Johanna Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5303 Bibliotekshuset, uthyrning Johanna Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
1601 Budget- och skuldrådgivning Johanna Andersson Karin Wiberg Bengt Karlsson
5121 Bibliotek Johannna Andersson Ove Jansson Bengt Karlsson
5122 Bibliotek på uppdrag Johannna Andersson Ove Jansson Bengt Karlsson
5401 Ungdomscafé Johannna Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson

5201 Idrottshallen Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5202 Forshallen-idrottshall Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5203 Rosenberg - ishall Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5204 Sparbankshallen Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5205 Konstgräsplan Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5206 Forshallen - simhall Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5207 Forshallen - café Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5208 Rosenbergshallen Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5221 Fritid Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson
5231 Gamla Köpstad Daniel Andersson Pema Malmgren Bengt Karlsson

Investeringar
9005 Museum, inventarier och utrustning Pema Malmgren Louise Holmvik Bengt Karlsson
9005 Biblioteket, inventarier Pema Malmgren Louise Holmvik Bengt Karlsson
9005 Kultur o fritid inventarier Pema Malmgren Louise Holmvik Bengt Karlsson
9005 Konstnärlig utsmyckning Rosenberg Pema Malmgren Louise Holmvik Bengt Karlsson Projektkod 93075

Aktivitet 401 för alla konton "Ianspråktagande utgående saldo" dvs förskott
Aktivitet 021 "Utbildning" för alla konton

Balanskonto
9151 Balanskonto KoF förvaltningen Pema Malmgren Louise Holmvik
9152 Balanskonto Turism Antonia Karlsson Pema Malmgren

2020-12-08
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/132 

§ 109 Beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att revidera 
kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i enlighet med upprättat 
förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden antog ny delegationsordning 2015-12-09. Därefter 
har delegationsordningen reviderats flera gånger, senast 2019-09-10. 
 
Delegationsordningen ska inte betraktas som ett statiskt dokument. 
Dokumentet ska fortlöpande ses över, minst en gång om året, och revideras 
vid behov. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning.  
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att revidera kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i 
enlighet med upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2020-11-
17. 

 Delegationsordning KFN 2020 december. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-17 
 
Ärendenummer 
2020/132 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden antog ny delegationsordning 2015-12-09. Därefter 
har delegationsordningen reviderats flera gånger, senast 2019-09-10. 
 
Delegationsordningen ska inte betraktas som ett statiskt dokument. 
Dokumentet ska fortlöpande ses över, minst en gång om året, och revideras 
vid behov. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kultur- 
och fritidsnämndens delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsordning KFN 2020 december. 

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

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att revidera kultur- och fritidsnämndens delegationsordning i 
enlighet med upprättat förslag. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ärendenr:  KOF 2019/76 
Fastställd: KOF 2015-12-09 

 

Reviderad: KOF 2020-12-08 

  

FÖRFATTNINGSSAMLING

Delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämn-
den
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Generella bestämmelser för delegation gällande kom-
munstyrelsen och övriga nämnder 
 
Allmänt 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för 
att delegera beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  
 
Nämnden ska besluta i ärenden som inte har delegerats. I 6 kap. 37-40 §§ 
och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar dele-
gering av ärenden inom en nämnd.  
 
Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när 
som helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller ba-
ra i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta över ett ärende och fatta beslut i 
detta. 
 
En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till 
den som lämnat delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som 
framgår av 6 kap 38 § kommunallagen (se avsnitt Delegeringsförbud) eller om 
ärendets innehåll kräver det.  
 
Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande 
lagar och förordningar, fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt 
i enlighet med riktlinjer och bestämmelser utfärdade av styrelsen. En delegats 
befogenheter är även begränsade till det egna verksamhetsområdet samt 
verksamhetsområdets ekonomiska ramar. 
 
Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut  
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som in-
nebär ren verkställighet. Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan över-
klagas och måste anmälas till nämnden vilket inte gäller för ett fattat verkstäl-
lighetsbeslut.  
 
Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar 
och lösningar i ärendet samt att beslutsfattaren måste göra vissa övervägan-
den och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot sådana beslut där det 
redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering enligt 
fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel. 
 
Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvali-

tet.  
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 Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anled-
ning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har över-
klagats.  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden.  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Ordförandebeslut  
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delege-
ras till ordföranden att besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har för-
hinder beslutar vice ordföranden. Ordförandebeslut ska anmälas vid nämn-
dens nästkommande sammanträde. 
 
Delegats frånvaro  
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut 
övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 
1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte in-

skränkningar i delegationsrätten har införts). 
2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut  
3.) Delegatens förvaltningschef. Om samtliga angivna delegater av någon an-

ledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det nämndens skyldighet 
att fatta beslutet. 

 
Vidaredelegation 
Förvaltningschef får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, vidarede-
legera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska 
anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidaredelega-
tion ska anmälas till förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till 
nämnden vid dess nästkommande sammanträde. 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess 
nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering 
av fattade delegationsbeslut. Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad 
(gemensam) mall och skickas till kansliavdelningen senast 10 dagar innan sty-
relsens sammanträde. Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovis-
ningen ska följande ingå; 

 Datum för beslutet.  
 Typ av beslut.  
 Ärendemening.  
 Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer). 5/17 Vid proto-

kollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan 
godkännas. 
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Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kom-
munallagen (laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag 
eller förordning (förvaltningsbesvär).  
 
- Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag 
då justering av protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet an-
mälts tillkännagetts på kommunens anslagstavla.  
 
För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas kla-
gotiden till tre veckor från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av 
beslutet. 
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1. Allmänna ärenden 

 
2. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 

 
1 Enhetschefer för fritids-, kultur- och besöksverksamhet 
2 Nämndsekreterare 

Lagrum Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat 

KL 6 kap 
36 § 
 

1.1  Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

ordförande 

 1.2 Kurser och konferenser förtroendevalda  
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser 
och konferenser.  

ordförande 

 1.3 Avge yttranden- brådskande fall 
Beslut om nämndens yttrande när remisstiden in-
te medger behandling på ordinarie sammanträ-
de. 

arbetsutskottet 

 1.4 Remisser 
Beslut att remittera ärenden för yttrande  

förvaltningschef 

 1.5 Allmänna handlingar 
Beslut att ej utlämna allmänna handlingar enligt 
sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen. 

förvaltningschef 

 1.6 Gallring 
Beslut om gallring av handlingar, som inte är 
överlämnade till kommunens centralarkiv, utöver 
vad som angivits i dokument- och informations-
planen 

förvaltningschef 

 1.7 Representation 
Beslut om intern och extern representation och 
uppvaktning från 1 000 kronor till högst 5 000 
kronor (mindre än 1000 kronor räknas som verk-
ställighet)  

förvaltningschef 

 1.8 Representation  
Beslut om intern och extern representation över 
5 000 kronor per tillfälle  

arbetsutskottet 

 1.9 Delgivning 
Mottagande av delgivning på nämndens vägnar.  
Underskrift av delgivningskvitto om  
föreläggande.  

förvaltningschef 

Lagrum Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat 

 2.1 Öppettider 
Mindre och/eller tillfälliga förändringar i öppettider 
vid nämndens anläggningar 

enhetschef1 

Lotteri-la-
gen  
17 § 

2.2 Lotteritillstånd 
Beslut om tillstånd enligt lotterilagen 

lotteriansvarig2 

 2.3. Bidrag till arrangemang 
Bidrag till utomstående arrangemang upp till 5000 
kr 

förvaltnings-
chef 
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3. Ekonomi 

Lagrum Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat 

 3.1 Beslutattestanter  
Ändring och komplettering av beslutattestanter un-
der året för nämndens verksamheter och för ba-
lansräkning.  

förvaltningschef 

 3.2 Priser och avgifter 
Prisjusteringar av mindre avgifter såsom biblioteks-
avgifter, serviceavgift, biljetter och entrébiljetter. 

berörd chef 

LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

3.3 Inköp av material, varor och tjänster 
Beslut om inköp av material, varor och tjänster in-
om vederbörande verksamhetsområde och inom 
ramen för angiven budget, men utanför gällande 
ramavtal eller separat avtal till ett belopp mellan 1 
basbelopp och det maximala belopp för direktupp-
handling som anges i LOU. (mindre än 1 bas-
belopp räknas som verkställighet) 

förvaltningschef 

 3.4 Konstinköp 
Konstinköp inom budget Verkställighet? 

berörd chef 

 3.5 Försäljning av material och inventarier 
Beslut om försäljning av material och inventarier för 
ett belopp uppgående till mellan 25 000 kr  och 
maximalt 200 000 kr (ska ske i samråd med ekono-
miavdelningen). 

förvaltningschef 

LOU och 
riktlinjer 
för inköp  

3.6 Upphandling 
Beslut om tilldelning i upphandlingar för nämndens 
verksamhetsområde.  

förvaltningschef 

LOU 3.7 Inköp av material, varor och tjänster 
Beslut om inköp av material, varor och tjänster in-
om nämndens verksamhetsområde efter genom-
förd direktupphandling och utanför redan gällande 
avtal till ett belopp mellan 25 000 kr och det maxi-
mala belopp för direktupphandling som anges i 
LOU. 

förvaltningschef 

 3.7 Förlängning av avtal 
Beslut om förlängning av avtal för inköp av materi-
al, varor och tjänster. 

förvaltningschef 

 2.4 Verksamhetsbidrag 
Beslut om verksamhetsbidrag till föreningar och or-
ganisationer enligt fastställda regler. 

förvaltnings-
chef 

 2.5 Startbidrag 
Beslut om startbidrag enligt fastställda regler 

förvaltnings-
chef 

 2.6 Bidrag till studieförbund 
Beslut om bidrag till studieförbund och SISU id-
rottsutbildarna enligt fastställda regler 

förvaltnings-
chef 

 2.7 Utbetalning 
Utbetalning av beslutade bidrag Verkställighet? 

förvaltnings-
chef 
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4. Personalärenden som delegeras av kommunstyrel-
se inom nämndens förvaltning 

 

Lagrum Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

LAS 4-6 
§§ 
AB 4-5 
§§ 

4.1  Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområ-
de  
Anställningsavtal beträffande 
tillsvidaretjänst  

Förvaltningschef Anställning ska ske i 
samråd med perso-
nalavdelningen 
 
Förvaltningschef har 
möjlighet till vidaredele-
gering. 
 
Rapporteras till kom-
munstyrelsens genom 
en månatlig rapport från 
lönesystemet. 

 4.2 Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad - inom nämn-
dens verksamhetsområde 
Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 må-
nader eller mer.  

Förvaltningschef Tjänstledighet 
 
Förvaltningschef har 
möjlighet till vidaredele-
gering 

LAS 7 § 
AB 6 § 

4.3 Förflyttning/Omplacering- in-
om nämndens verksamhets-
område  
Beslut om förflyttning/omplace-
ring inom förvaltning. 

Förvaltningschef Förflyttning/Omplacering 
ska ske i samråd med 
personalavdelningen 

LAS 7 § 4.4 Uppsägning vid arbetsbrist- 
inom nämndens verksam-
hetsområde 
Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

Förvaltningschef Uppsägning vid arbets-
brist ska ske i samråd 
med personalavdelning-
en. 

LAS 7 
och 18-
20 §,  
AB 33 § 

4.5 Uppsägning av personliga 
skäl och avsked- inom nämn-
dens verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

Förvaltningschef Uppsägning vid person-
liga skäl och avsked ska 
ske i samråd med per-
sonalavdelningen 

 4.6 Utbildning – personal inom 
nämndens verksamhetsområ-
de 
För personals deltagande i ut-
bildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Förvaltningschef Förvaltningschef har 
möjlighet till vidaredele-
gering. 

AB 3 
kap 8 § 

4.7 Förbud mot bisyssla - perso-
nal inom nämndens verksam-
hetsområde 
Tillämpning av AB:s regler om 
bisyssla 

Förvaltningschef Förvaltningschef har 
möjlighet till vidaredele-
gering. 

AB 3 
kap 10 

4.8 Avstängning - personal inom 
nämndens verksamhetsområ-

Förvaltningschef Beslut om avstängning 
ska ske i samråd med 

25



   
  
  
 
 

9/11 
 
 

  

 
Personalbeslut som delegeras av kommunstyrelsen – 
förvaltningsövergripande 

§ de 
Beslut om avstängning av per-
sonal. 

personalavdelningen 
 
Förvaltningschef har 
möjlighet till vidaredele-
gering.  

AB 3 
kap 11 
§ 

4.9 Disciplinpåföljd - personal in-
om nämndens verksamhets-
område 
Beslut att utfärda skriftlig var-
ning. 

Förvaltningschef Beslut om disciplin-på-
följd ska ske i samråd 
med personalavdelning-
en 
 
Förvaltningschef har 
möjlighet till vidaredele-
gering. 

 4.10 Arbetsmiljöansvar - för perso-
nal inom nämndens verksam-
hetsområde 
Organisera nämndens arbets-
miljöansvar och fullgöra före-
kommen arbetsuppgift inom re-
spektive verksamhetsområde. 

Förvaltningschef  
 

Förvaltningschef har 
möjlighet till vidaredele-
gering. 

Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 
 

Antagande av centrala avtal Personalutskott  

 Beslut om stridsåtgärd. Personalutskott  
 

Teckna lokala kollektivavtal Personalchef  

 Föra tvisteförhandlingar Personalchef 
och personal-
konsult 

Den inom perso-
nalavdelningen 
som har hand-
lagt ärendet. 

LAS 4-6 
§§ 
AB 4-5 
§§ 

Beslut om anställning av förvaltnings-
chef  
(tillsvidareanställning) 

Kommunchef Samråd ska ske 
med presidiet i 
berörd nämnd. 

LAS 7 § Uppsägning av förvaltningschef vid ar-
betsbrist 
Beslut om uppsägning på grund av arbets-
brist. 
 

Kommunchef 
 
 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med perso-
nalavdelningen 

LAS 7 
och 18-
20 §,  
AB 33 § 

Uppsägning av förvaltningschef - per-
sonliga skäl och avsked-  
Beslut om uppsägning på grund av personli-
ga skäl samt beslut om avsked. 
 
 

Kommunchef 
 
 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 
med perso-
nalavdelningen 

 Utbildning – förvaltningschef 
För deltagande i utbildning till en kostnad 
över 20 000 kronor. 

Kommunchef  
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5. Undertecknande av handlingar med mera  

Besluts-
nummer 

Ärende/Beslut Delegat 

5.1  Tecknande av avtal inom budget från 2 år till 4 år. (mindre 
än 2 år räknas som verkställighet) 

förvaltningschef 

AB 3 
kap 8 § 

Förbud mot bisyssla- förvaltningschef Kommunchef Beviljande av bi-
syssla betraktas 
som verkställig-
het 

AB 3 
kap 10 § 

Avstängning - förvaltningschef 
Beslut om avstängning av förvaltningschef. 

Kommunchef 
 

Beslut om av-
stängning ska 
ske i samråd 
med perso-
nalavdelningen 

AB 3 
kap 11 § 

Disciplinpåföljd- förvaltningschef 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Kommunchef 
 

Beslut om disci-
plinpåföljd ska 
ske i samråd 
med perso-
nalavdelningen 

 Arbetsmiljöansvar- förvaltningschefer 
 

Kommunchef  
 
 

 

Lag om 
arbets-
givarens 
kvitt-
ninsgrätt 

Avdrag personallönefordran, kvittnings-
rätt 

Personalchef  

LAS 7§ 
AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 
Beslut om förflyttning/omplacering över för-
valtningsgränser. 

Personalchef  

 Överenskommelse 
Träffa överenskommelse i samband med 
skiljande från tjänst inom Tidaholms kom-
mun, maximalt 12 månader. 
 

Personalchef  

 Annan kompensation vid förläggning av 
semester 

Personalchef Kompensation 
enligt AB § 27 
mom 4 är verk-
ställighet 

 Beslut om särskilda ersättningar och av-
drag 
Exempelvis för pedagogisk måltid. 

Personalutskott  

 Beslut om garantipension Personalutskott  

 Beslut om löneförmåner i samband med 
arbetsskada 

Personalchef  

 Kommunchef 
Beslut om anställningsvillkor, årlig löneöver-
syn, beviljande av kurser. 

KS ordförande  

 Beslut om anställning och entledigande 
av kommunchef 

Arbetsutskott  
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5.2 Underteckna avtal som fattats med stöd av övriga delar i 
delegationsordningen. 

berörd chef   

5.3 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som be-
slutas av nämnden 
 

förvaltningschef 

5.4 Tecknande av Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantö-
rer, enligt GDPR. 

förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/70 

§ 110 Beslut om kulturbidrag 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
kulturbidrag 2021 enligt föreslagen uppdelning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De flesta av Tidaholms kulturföreningar ansöker årligen om kulturbidrag. 
Ansökningar om kulturbidrag 2021 har sammanställts och ett förslag på 
fördelning av bidrag har gjorts utifrån inkommit material och gällande 
bidragsregler. 
 

Föreningens namn 
Beslutat 
2020 

Ansökt 
2021 

Förslag 
2021 

Daretorps Bygdegårdsförening 4 000 5 000 5 000 
Daretorpsbygdens Intresseför. 4 000 5 000 5 000 
Dimbo Byalag 12 000 12 000 14 000 
Dimbobygdens Fornm.&Hembf. 4 000 5 000 5 000 
Dimbo IF 4 000 4 000 5 000 
Dusty Road Blues 10 000 20 000 12 000 
Frid. Fröj. Korsberga Hemb.för. 2 000 2 000 2 500 
Fröjereds Samhällsförening 2 000 40 000 2 500 
Hellidens Folkhögskola 55 000 70 000 55 000 
Hellidens Trädgård, ideell 
förening ny 8 000 5 000 
Holma Baltaks Bygdegårdsfören. 12 000 45 500 14 000 
Hångsdala Samhällsförening 4 000 5 000 5 000 
Härja Hembygdsförening 4 000 12 000 5 000 
Klämmesbo Bygdegårdsför. 4 000 4 000 5 000 
Kymbo Byalag 4 000 5 000 5 000 
Labbåsrevyn 10 000 10 000 12 000 
Lena Gille 2 000 3 000 2 500 
Litografiska akademin 200 000 400 000 200 000 
Litografins vänner 2 000 5 000 2 500 
Mobackens Bygdegårdsförening 4 000 4 000 5 000 
Musik i Tidaholm 25 000 40 000 27 000 
Ottravads Hembygdsförening 4 000 4 000 5 000 
Suntaks Sockenstugeförening 4 000 5 000 5 000 
Tidaholms Biodlareförening 2 000 3 000 2 500 
Tidaholms Blåbandsförening 2 000 2 000 2 500 
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000 
Tidaholms fotoklubb 2 000 6 768 2 500 
Tidaholms Genealogiska 
förening 2 000 10 000 2 500 
Tidaholms Hembygdsförening 2 000 3 000 2 500 
Tidaholms Konstförening 6 000 7 000 7 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Tidaholms Närradioförening 8 000 15 000 9 000 
Tidaholms Riksteaterförening 30 000 40 000 32 000 
Velinga Bygdegårdsförening 4 000 4 000 5 000 
Vulcans Musikkår 6 000 15 000 7 000 
Vättaks Byalag 2 000 3 000 2 500 
Vättaksgården ek. förening 4 000 6 000 5 000 

 511 000 893 268 549 000 
 
Antalet inkomna ansökningar ser i stort ut som tidigare år med några 
förändringar vilket gör att gällande bidragsregler går att tillämpa utifrån avsatt 
budgetutrymme. Bidragen för 2021 är indexerade med cirka 5 % jämfört med 
tidigare år. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att bevilja kulturbidrag 2021 enligt föreslagen uppdelning. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Bidrag kulturföreningar 2021”, enhetschef för kultur 

Johanna Andersson, 2020-11-11. 
 Sammanställning av ansökt kulturbidrag 2021. 
 Inkomna ansökningar.

30



 1/2

 

Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-11 
 
Ärendenummer 
2020/70 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Johanna Andersson     
0502-60 61 88 
johanna.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Bidrag kulturföreningar 2021 
 
Ärendet 
De flesta av Tidaholms kulturföreningar ansöker årligen om kulturbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 Sammanställning av ansökt kulturbidrag 2021. 
 Inkomna ansökningar. 

 
Utredning 
Ansökningar om kulturbidrag 2021 har sammanställts och ett förslag på 
fördelning av bidrag har gjorts utifrån inkommit material och gällande 
bidragsregler. 
 

Föreningens namn 
Beslutat 
2020 

Ansökt 
2021 

Förslag 
2021 

Daretorps Bygdegårdsförening 4 000 5 000 5 000 
Daretorpsbygdens Intresseför. 4 000 5 000 5 000 
Dimbo Byalag 12 000 12 000 14 000 
Dimbobygdens Fornm.&Hembf. 4 000 5 000 5 000 
Dimbo IF 4 000 4 000 5 000 
Dusty Road Blues 10 000 20 000 12 000 
Frid. Fröj. Korsberga Hemb.för. 2 000 2 000 2 500 
Fröjereds Samhällsförening 2 000 40 000 2 500 
Hellidens Folkhögskola 55 000 70 000 55 000 
Hellidens Trädgård, ideell 
förening ny 8 000 5 000 
Holma Baltaks Bygdegårdsfören. 12 000 45 500 14 000 
Hångsdala Samhällsförening 4 000 5 000 5 000 
Härja Hembygdsförening 4 000 12 000 5 000 
Klämmesbo Bygdegårdsför. 4 000 4 000 5 000 
Kymbo Byalag 4 000 5 000 5 000 
Labbåsrevyn 10 000 10 000 12 000 
Lena Gille 2 000 3 000 2 500 
Litografiska akademin 200 000 400 000 200 000 
Litografins vänner 2 000 5 000 2 500 
Mobackens Bygdegårdsförening 4 000 4 000 5 000 
Musik i Tidaholm 25 000 40 000 27 000 
Ottravads Hembygdsförening 4 000 4 000 5 000 
Suntaks Sockenstugeförening 4 000 5 000 5 000 
Tidaholms Biodlareförening 2 000 3 000 2 500 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Tidaholms Blåbandsförening 2 000 2 000 2 500 
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000 
Tidaholms fotoklubb 2 000 6 768 2 500 
Tidaholms Genealogiska 
förening 2 000 10 000 2 500 
Tidaholms Hembygdsförening 2 000 3 000 2 500 
Tidaholms Konstförening 6 000 7 000 7 000 
Tidaholms Närradioförening 8 000 15 000 9 000 
Tidaholms Riksteaterförening 30 000 40 000 32 000 
Velinga Bygdegårdsförening 4 000 4 000 5 000 
Vulcans Musikkår 6 000 15 000 7 000 
Vättaks Byalag 2 000 3 000 2 500 
Vättaksgården ek. förening 4 000 6 000 5 000 

 511 000 893 268 549 000 
 
Barnrättsbedömning 
Vissa av föreningarna har verksamhet som även riktar sig till barn. Beslutet 
om kulturbidrag påverkar därför i viss mån barn och deras tillgång till kultur. 
 
Utredningens slutsatser 
Antalet inkomna ansökningar ser i stort ut som tidigare år med några 
förändringar vilket gör att gällande bidragsregler går att tillämpa utifrån avsatt 
budgetutrymme. Bidragen för 2021 är indexerade med cirka 5 % jämfört med 
tidigare år. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att bevilja kulturbidrag 2021 enligt föreslagen uppdelning. 

 
Sändlista 
Berörda föreningar 
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Sammanställning av kulturbidrag 2021

Föreningens namn Beslut 2020 Ansökt 2021 Förslag 2021
Daretorps Bygdegårdsförening 4 000 5 000 5 000
Daretorpsbygdens Intresseför. 4 000 5 000 5 000
Dimbo Byalag 12 000 12 000 14 000
Dimbobygdens Fornm.&Hembf. 4 000 5 000 5 000
Dimbo IF 4 000 4 000 5 000
Dusty Road Blues 10 000 20 000 12 000
Frid. Fröj. Korsberga Hemb.för. 2 000 2 000 2 500
Fröjereds Samhällsförening 2 000 40 000 2 500
Hellidens Folkhögskola 55 000 70 000 55 000
Hellidens Trädgård, ideell förening ny 8 000 5 000
Holma Baltaks Bygdegårdsfören. 12 000 45 500 14 000
Hångsdala Samhällsförening 4 000 5 000 5 000
Härja Hembygdsförening 4 000 12 000 5 000
Klämmesbo Bygdegårdsför. 4 000 4 000 5 000
Kymbo Byalag 4 000 5 000 5 000
Labbåsrevyn 10 000 10 000 12 000
Lena Gille 2 000 3 000 2 500
Litografiska akademin 200 000 400 000 200 000
Litografins vänner 2 000 5 000 2 500
Mobackens Bygdegårdsförening 4 000 4 000 5 000
Musik i Tidaholm 25 000 40 000 27 000
Ottravads Hembygdsförening 4 000 4 000 5 000
Suntaks Sockenstugeförening 4 000 5 000 5 000
Tidaholms Biodlareförening 2 000 3 000 2 500
Tidaholms Blåbandsförening 2 000 2 000 2 500
Tidaholms Folkets Park upa 65 000 65 000 65 000
Tidaholms fotoklubb 2 000 6 768 2 500
Tidaholms Genealogiska förening 2 000 10 000 2 500
Tidaholms Hembygdsförening 2 000 3 000 2 500
Tidaholms Konstförening 6 000 7 000 7 000
Tidaholms Närradioförening 8 000 15 000 9 000
Tidaholms Riksteaterförening 30 000 40 000 32 000
Velinga Bygdegårdsförening 4 000 4 000 5 000
Vulcans Musikkår 6 000 15 000 7 000
Vättaks Byalag 2 000 3 000 2 500
Vättaksgården ek. förening 4 000 6 000 5 000

511 000 893 268 549 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/103 

§ 111 Beslut om anläggningsbidrag 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
anläggningsbidrag för 2021 enligt föreslagen uppdelning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökningar om anläggningsbidrag för 2021 har inkommit och sammanställts. 
 
En sammanställning av ansökta anläggningsbidrag har gjorts. Utifrån denna 
sammanställning har bedömningar av inkomna ansökningar gjorts med 
utgångspunkt i bidragsriktlinjerna. 
 
Ett förslag på fördelning av anläggningsbidrag för 2021 har tagits fram utifrån 
inkomna ansökningar och gällande bidragsriktlinjer. Bidragen för 2021 är 
indexerade med cirka 4 % jämfört med tidigare år. 
 
Förening   Beviljat 2020 Sökt 2021 Förslag 2021 

Tidaholms G&IF 570 000 995 362 595 000 
IFK Tidaholm 375 000 196 301 399 000 
Ekedalens SK 175 000 64 692 183 000 
Folkabo IK 54 000 52 172 50 000 
Fröjereds IF 172 000 61 537 179 000 
               1 346 000          1 370 064          1 406 000    

   
        0 
TBHK ** 355 000 610 513 370 000 
Tidaholms SOK SISU * 280 000 320 000 292 000 
Tidaholms TK  215 000 350 000 224 000 
Tidaholms MK 108 000 150 000 116 000 
                   958 000          1 430 513          1 002 000  
          
Tidaholms CA 15 000 15 000 15 000 
Tidaholms modellflygklubb 6 000 17 000 6 000 
Tidaholms flygklubb 8 000 15 000 8 000 
Tidaholms brukshundsklubb 25 000 25 000 25 000 
Tidaholms sportskytteklubb 10 000 29 698 10 000 
HUR   0   0 
Tidaholms bouleförening   8 000 23 800 8 000 
Tärnan Sportfiskeklubb   10 000 45 742 10 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Cykelklubben U6   8 000 53 000 8 000 
Tidaholms 
Pistolskytteklubb 

  
4 000                          -    

Tidaholms Golfklubb   2 000                 3 246                  2 000  
                               -    
                     96 000              227 486                92 000    

   
TOTALT     2 400 000  3 028 063 2 500 000 

 
* Tidaholms SOK Sisu extra anläggningsbidrag för pistmaskin och kompressor 20 000 kr/år t o m 2022. 
** Tidaholmsbygdens hästklubb extra anläggningsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att bevilja anläggningsbidrag för 2021 enligt föreslagen 
uppdelning.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anläggningsbidrag 2021”, enhetschef för fritid Daniel 

Andersson, 2020-11-13. 
 Sammanställning - inkomna ansökningar anläggningsbidrag 2021. 
 Inkomna ansökningar. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-13 
 
Ärendenummer 
2020/103 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Anläggningsbidrag 2021 
 
Ärendet 
Ansökningar om anläggningsbidrag för 2021 har inkommit och sammanställts. 
 
Beslutsunderlag 
 Sammanställning - inkomna ansökningar anläggningsbidrag 2021. 
 Inkomna ansökningar. 

 
Utredning 
En sammanställning av ansökta anläggningsbidrag har gjorts. Utifrån denna 
sammanställning har bedömningar av inkomna ansökningar gjorts med 
utgångspunkt i bidragsriktlinjerna. 
 
Barnrättsbedömning 
Bidragens storlek bedöms bland annat utifrån föreningens barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 
Utredningens slutsatser 
Ett förslag på fördelning av anläggningsbidrag för 2021 har tagits fram utifrån 
inkomna ansökningar och gällande bidragsriktlinjer. Bidragen för 2021 är 
indexerade med cirka 4 % jämfört med tidigare år. 
 
Förening   Beviljat 2020 Sökt 2021 Förslag 2021 

Tidaholms G&IF 570 000 995 362 595 000 
IFK Tidaholm 375 000 196 301 399 000 
Ekedalens SK 175 000 64 692 183 000 
Folkabo IK 54 000 52 172 50 000 
Fröjereds IF 172 000 61 537 179 000 
               1 346 000          1 370 064          1 406 000    

   
        0 
TBHK ** 355 000 610 513 370 000 
Tidaholms SOK SISU * 280 000 320 000 292 000 
Tidaholms TK  215 000 350 000 224 000 
Tidaholms MK 108 000 150 000 116 000 
                   958 000          1 430 513          1 002 000  
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

          
Tidaholms CA 15 000 15 000 15 000 
Tidaholms modellflygklubb 6 000 17 000 6 000 
Tidaholms flygklubb 8 000 15 000 8 000 
Tidaholms brukshundsklubb 25 000 25 000 25 000 
Tidaholms sportskytteklubb 10 000 29 698 10 000 
HUR   0   0 
Tidaholms bouleförening   8 000 23 800 8 000 
Tärnan Sportfiskeklubb   10 000 45 742 10 000 
Cykelklubben U6   8 000 53 000 8 000 
Tidaholms 
Pistolskytteklubb 

  
4 000                          -    

Tidaholms Golfklubb   2 000                 3 246                  2 000  
                               -    
                     96 000              227 486                92 000    

   
TOTALT     2 400 000  3 028 063 2 500 000 

 
* Tidaholms SOK Sisu extra anläggningsbidrag för pistmaskin och kompressor 20 000 kr/år t o m 2022. 
** Tidaholmsbygdens hästklubb extra anläggningsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att bevilja anläggningsbidrag för 2021 enligt föreslagen 
uppdelning.  

 
Sändlista 
Berörda föreningar
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Anläggningsbidrag 2020

Belopp i 
ansökan 

Förening  Sökt 2019  Beviljat 2019 Sökt 2020 Beviljat 2020 Sökt 2021 Förslag 2021

893 257              550 000              979 500 570 000 995 362 595 000
881 000              390 000              362 600 375 000 196 301 399 000
321 964              180 000              284 855 175 000 64 692 183 000
314 609              100 000              54 528 54 000 52 172 50 000
175 000              175 000              61 542 172 000 61 537 179 000

Summa 1 1 395 000           1 743 025       1 346 000          1 370 064       1 406 000       

0
550 000              320 000              720 000 355 000 610 513 370 000
412 831              280 000              300 000 280 000 320 000 292 000
332 676              215 000              340 000 215 000 350 000 224 000
150 000              105 000              150 000 108 000 150 000 116 000

920 000              1 510 000       958 000             1 430 513       1 002 000       

31 056                 15 000                 34 033 15 000 15 000 15 000
14 300                 6 000                   15 500 6 000 17 000 6 000
15 000                 8 000                   15 000 8 000 15 000 8 000
25 000                 20 000                 25 000 25 000 25 000 25 000
15 764                 8 000                   29 452 10 000 29 698 10 000

HUR 1 558                   1 000                   0 0
Tidaholms bouleförening 17 200                 8 000                   20 000 8 000 23 800 8 000
Tärnan Sportfiskeklubb 37 343                 8 000                   35 742 10 000 45 742 10 000
Cykelklubben U6 51 000                 8 000                   53 000 8 000 53 000 8 000
Tidaholms Pistolskytteklubb 9 385                   4 000                   7 143               4 000 -                   
Tidaholms Golfklubb 3 421               2 000 3 246               2 000               

-                   
86 000                 238 291          96 000               227 486          92 000             

1 748 291       

TOTALT 4 248 943    2 401 000    3 491 316 2 400 000   3 028 063 2 500 000

* Tidaholms SOK Sisu extra anläggningsbidrag för pistmaskin och kompressor 20 000 kr/år t o m 2022.
** Tidaholmsbygdens hästklubb extra anläggningsbidrag för traktor 20 000 kr/år t om 2025. 

In
di

vi
du

el
l

Fotboll

Tidaholms G&IF

IFK Tidaholm

Ekedalens SK

Folkabo IK

Fröjereds IF

Tidaholms sportskytteklubb

Tidaholms TK 

Tidaholms MK

Tidaholms SOK SISU *

TBHK **

Tidaholms brukshundsklubb

Tidaholms CA

Tidaholms modellflygklubb

Tidaholms flygklubb
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/131 

§ 112 Beslut om ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om 
bidrag till installation av värmepump 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja 
bidrag till Tidaholms Brukshundklubb för installation av värmepump 
med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 5 068 kr. Bidraget betalas ut 
efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för 
redovisning 2021-01-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Brukshundklubb ansöker om bidrag för installation av värmepump.  
Ansökt belopp uppgår enligt offert till 16 893 kr. 
 
Tidaholms Brukshundklubb har för avsikt att installera en värmepump i sin 
anläggning på Nyled. Föreningen beräknar att spara 2/3 av elförbrukningen. I 
dagsläget ligger förbrukningen på 16 600 kWh. I enlighet med bifogad offert 
beräknas kostnaden till 16 893 kr. 
 
Att sänka energikostnaderna genom att installera en värmepump bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ansökt 
belopp uppgår till 16 893 kr. 30 % av kostnaden blir 5 068 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att bevilja bidrag till Tidaholms Brukshundklubb för installation 
av värmepump med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 5 068 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2021-01-31. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om bidrag 

till installation av värmepump”, enhetschef för fritid Daniel Andersson, 
2020-11-13. 

 Ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till installation av 
värmepump, 2020-11-04. 

 Bilaga till ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till 
installation av värmepump, 2020-11-04. 

 Offert värmepump, 2020-11-04. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-13 
 
Ärendenummer 
2020/131 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Daniel Andersson     
0502-60 62 07 
daniel.andersson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om 
bidrag till installation av värmepump 
 
Ärendet 
Tidaholms Brukshundklubb ansöker om bidrag för installation av värmepump.  
Ansökt belopp uppgår enligt offert till 16 893 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till installation av 

värmepump, 2020-11-04. 
 Bilaga till ansökan från Tidaholms Brukshundklubb om bidrag till 

installation av värmepump, 2020-11-04. 
 Offert värmepump, 2020-11-04. 

 
Utredning 
Tidaholms Brukshundklubb har för avsikt att installera en värmepump i sin 
anläggning på Nyled. Föreningen beräknar att spara 2/3 av elförbrukningen. I 
dagsläget ligger förbrukningen på 16 600 kWh. I enlighet med bifogad offert 
beräknas kostnaden till 16 893 kr. 
 
Det bedöms vara bidragsgrundande att installera värmepump för att sänka 
elförbrukningen. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Utredningens slutsatser 
Att sänka energikostnaderna genom att installera en värmepump bedöms vara 
bidragsgrundande i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsbidrag. Ansökt 
belopp uppgår till 16 893 kr. 30 % av kostnaden blir 5 068 kr. 
 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att bevilja bidrag till Tidaholms Brukshundklubb för installation 
av värmepump med max 30 % av ansökt belopp vilket blir 5 068 kr. 
Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista 
datum för redovisning 2021-01-31. 

 
Sändlista 
Tidaholms Brukshundklubb
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Ärendenummer: #715 | Inskickat av: Tidaholm Brukshundklubb (ELISABET PETTERSSON) | Datum: 2020-11-04 20:45Sida  av 1 3

Hur många medlemmar över 20 år hade 
 föreningen vid senaste årsskiftet ?

224

Hur många medlemmar under 20 år hade 
 föreningen vid senaste årsskiftet ?

14

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0706075331

 Telefon
0706075331

 E-postadress
elisrolle@yahoo.se

 För- & Efternamn
ELISABET PETTERSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
52294 Tidaholm

 Adress
c/o Elisabet Pettersson Västerlid Härja

 Organisationsnummer
867200-7104

 Organisationens namn
Tidaholm Brukshundklubb

Utvecklingsbidrag till föreningar
Ärendenummer: #715 | Inskickat av: Tidaholm Brukshundklubb (ELISABET PETTERSSON) | 2020-11-04 

20:45

1. Föreningen

Föreningsinformation

2. Ansökan
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Ärendenummer: #715 | Inskickat av: Tidaholm Brukshundklubb (ELISABET PETTERSSON) | Datum: 2020-11-04 20:45Sida  av 2 3

 Ange bankgironummer
248-4202

 Datum
2021-01-31

 Vilket belopp ansöker ni om ?
5100

 Hur stor beräknas besparingen bli per år ?
6600

 Användningsområde
Brukshundsklubb

 Anläggningens namn
Nyled

Vad gäller din ansökan ?

Energibesparande åtgärder

Vilka energibesparande åtgärder vill ni göra ?

Installera Värmepump

Vi beräknar spara 2/3 av Elförbrukningen. I dagsläget ligger förbrukningen på 16600 kWh

När beräknas arbetet vara slutfört ?

Finns det övrig finansiering för arbetet, förutom utvecklingsbidrag ?

Nej, klubben betalar allt ur egen kassa

Hur vill ni att bidraget betalas ut ?

Bankgiro

3. Bilagor
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Ärendenummer: #715 | Inskickat av: Tidaholm Brukshundklubb (ELISABET PETTERSSON) | Datum: 2020-11-04 20:45Sida  av 3 3

Verksamhetsberättelse

    (496 KB)Årsmöteshandlingar 20200216.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Resultat och balansräkning

    (110 KB)Resultatrapport.jpg
    (67 KB)Balansrapport.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Revisionsberättelse

    (57 KB)Revisionsberättlse.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Övriga styrkande dokument exempelvis anbud

    (89 KB)Underlag för beslut Värmepump.jpg
    (237 KB)Offer Värmepump.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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OFFERT
Kund: - - 
Mail: colten.ferm@telia.com 

Vår referens: Simon S 
Växel: 0770-777 600 
Email: info@polarpumpen.se  
Webb: www.polarpumpen.se

Hej -, 
Hej!  
Här kommer en o�ert på en riktigt bra värmepump.  

( VIKTIGT )Om installationen:
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/installation.pdf

Jag hjälper er gärna med en beställning. I så fall behöver ni bara komplettera
med följande uppgifter.  

Hur önskar du betala? Faktura efter installationen, avbetalning (räntefri upp
till 12 månader) eller förskottsbetalning?  
Personnummer:  
Installationsadress:  
Telefonnummer:  

Återkom med svar på ovanstående så hjälper jag er med en beställning. Så
fort ordern gått igenom kommer ni få en separat orderbekräftelse utav oss
på mail.  
Om ni har några �er frågor är du varmt välkommen att kontakta mig igen.  

Har ni några frågor kring o�erten kan ni ringa mig eller svara på detta mail
Ni når mig på 0770-777 600 Du är varmt välkommen att höra av dig om du
undrar något! 
Hälsningar, Simon S

Notera: Denna o�ert är giltig i 14 dagar. Vi reserverar oss för slutförsäljning och
eventuella skrivfel. Om priserna i butiken har höjts när du väl ska lägga din
order, - hör av dig till oss och hänvisa till denna o�ert, så hjälper vi dig. OBS! Läs
noga igenom vad som gäller för vår standardinstallation i länken ovan för att
undvika missförstånd.

O�ertnummer:
POL-40899 
Giltig från: 2020-
11-02 
Giltig till: 2020-11-
16 
Leveransvillkor 
Betalningsalternativ 
Installationsvillkor 
Valuta: SEK 

Speci�ka
förutsättningar 
Uppvärmingsyta /
Kylningsyta: 0  
Övrigt: 
O�ererad
produkttyp: Luft-
Luft 

Förslag
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https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rSja52jtUakpuXd04vWUlqsm-Z_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tEPDL7GVVkLpaSJsZPUrCKfA5fCkK099O8mdxvw-2Bn-2BeyTD0t9EVTPA-2FCJO9wu-2BguF2UVIp5XNfG1dh6LfuXXgF7ehpfZ0VfOs-2B-2Bw3uKOWPj0gFV0iPoYAwp8vcq2oeUhtTsiSxPQrQ-2FM472l-2F2-2BSYkZo7tQGf3QLo2u1JuJiG6j4-3D
mailto:colten.ferm@telia.com
tel:0770777600
mailto:info@polarpumpen.se
https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rSja52jtUakpuXd04vWUlq5ltX_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tgnlTGty1FDceE96X-2BOoIKmnpPE9dfhDvD1viFrsYUFumdFgKCQ4ZCgqR8WbBBJIH-2FeErL-2FNqPaikkV7uX8gwqzD5OnIe4RV7hGF8acEI2RC5mFv-2BAxc9tBFrqZeTyBZeDy6KiLRZ4sMg2Q3qR1C-2FI2CwgK99DLnSF1NJowGgBfc-3D
https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rXlKzK8pWPkLFNlU7J-2F6ul70Rr-2BRZR0BD4dXcq7CvdXg-3D-3De6l3_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tFuRgj9Q9GjzFEDUvssf5gbIbGw4TsNAex1sgw3mHkjs2PSUgzXEr2Y5EpKDWBsXPTj7YQ8INnsDU3GHtanqo-2FnR0fv5DvIDWGo5EwJL9Az-2Bqv973N-2FUuoUpVYEFRKVmFV2CldGuXa-2B2Ww9LWHPvOwLv5yea0Y83OJ56z-2BOWwiQ4-3D
https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0pZeagD9sNAlkNrMmsF1UI0IdJAX6SzEn-2B4SfnSYXftzg-3D-3DmRCU_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tq8Q2MqMgnPme9gqmbPRQe7hZEdoJ7K0Bx3p1njE6KLqhqzg8xf-2BFPTwZYpFOw7VPv7WiGaiuLkUjcgTCKYpEZisAgPjOR-2FuGDZZZmcDnIR66uZyiyRp-2BPTq0ow7ChW2tVCs-2BRJlix3-2BTDYGQV0wscc-2BASuhm5d1dR4p3mZjT7vw-3D
https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0qmwHLYXTQl-2FMDpAVcEusj9Hng3netRjMpN6V6vTsm8NGm3czK8tnkryM7joJcRdaw-3DI55V_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tzj4rpMnE8tF4JyCzwiza-2BufrM8-2FlK9-2B99cgJagGV6pF9jrFP6cC1jQoVPj4xGcQMmD24IBQQTtKCeDnikv7xypqgE-2F-2Fmk30RfHBKNafpbW49btU-2FSxbgnj4nK3cfXQ3wxTuuzLaHS8pw3uwQYzzJZukbQps3I-2BQPeQmqNVQBpXc-3D


Produktnamn Antal Pris / st Pris inkl. moms  

09 KM Slim - Fujitsu 1 11900 10900 kr

Fujitsu ASYG09KMCB (inomhus) 1

Fujitsu AOYG09KMCBN (utomhus) 1

Standard-installation 1 5993 kr

Fjärrkontroll 1

Värmepumpstak 1 1190 0 kr

Summa
 

19083 kr 16893 kr 
Du sparar: 2190 kr

KÖP!KÖP!

Polarpumpen AB 
Datavägen 14 A 
436 32 Askim 

www.polarpumpen.se

Org.nr: 556749-
0262 
Innehar F-
skattsedel

Nordens största
återförsäljare av
värmepumpar
Experter på kyla och värme
sedan 2007
Marknadens lägsta priser
Installerar över hela
Sverige
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https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rSja52jtUakpuXd04vWUlqn9pE_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7toH-2FgiJJPRck-2FcnvgNeu-2FlO5vW-2FFqMpIYt463LPU8UJZwUa8jaoM2aB5NWcnTn3t1ZYiyNo9dSxe4tJ5uyFd5LoHVNDt9ZLcB-2FBuO1cbQIsR66q5R4MSDvGCv983fcbmirpdBx-2FJbGa8ue-2BdHuA7tyo3nT1ani0MlZcSwt-2Bvutt4-3D
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/2 

§ 113 Delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-10-26 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/127 
Beslut om 
stängning av 
Barnens hus från 
och med 1 
december 2020 
med anledning av 
flytt 

2020-10-27 2.4 

Beslut om 
verksamhetsbidrag 
till föreningar och 
organisationer 
enligt fastställda 
regler 

KOF 2020/90 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag 
för VT 2020,  
213 122 kr. 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
idrottshallar med 
anledning av covid-
19 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen med 
anledning av covid-
19 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av den 
öppna 
ungdomsverksamh
eten med anledning 
av covid-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
turistbyrån med 
anledning av covid-
19 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Barnens hus med 
anledning av covid-
19 

2020-11-03 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av Saga 
Teaterbiografen 
med anledning av 
covid-19 

2020-11-03 1.1  Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
biblioteket med 
anledning av covid-
19 

2020-11-03 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
tillfällig 
uthyrningsverksam
het i 
Bibliotekshuset 
med anledning av 
covid-19 

2020-11-13 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om stängning av 
Saga 
Teaterbiografen 
med anledning av 
covid-19 

2020-11-13 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om stängning av 
den öppna 
ungdomsverksamh
eten med anledning 
av covid-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

2020-11-13 1.1 Brådskande beslut  

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om stängning av 
biblioteket med 
anledning av covid-
19 

 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade från och med 2020-10-21--11-17. 
 Beslut om stängning av Barnens hus från och med 1 december 2020 

med anledning av flytt. 
 Sammanställning verksamhetsbidrag VT18-VT20. 
 Beslut om stängning av idrottshallar med anledning av covid-19. 
 Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning av covid-

19. 
 Beslut om stängning av den öppna ungdomsverksamheten med 

anledning av covid-19. 
 Beslut om stängning av turistbyrån med anledning av covid-19. 
 Beslut om stängning av Barnens hus med anledning av covid-19. 
 Beslut om stängning av Saga Teaterbiografen med anledning av covid-

19. 
 Beslut om stängning av biblioteket med anledning av covid-19. 
 Beslut om stängning av tillfällig uthyrningsverksamhet i Bibliotekshuset 

med anledning av covid-19. 
 Beslut om revidering av beslut om stängning av Saga Teaterbiografen 

med anledning av covid-19. 
 Beslut om revidering av beslut om stängning av den öppna 

ungdomsverksamheten med anledning av covid-19. 
 Beslut om revidering av beslut om stängning av biblioteket med 

anledning av covid-19. 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2020-11-17 
 
Ärendenummer 
2020/2 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade från och med 2020-10-21—11-17 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-10-26 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/127 
Beslut om 
stängning av 
Barnens hus från 
och med 1 
december 2020 
med anledning av 
flytt 

2020-10-27 2.4 

Beslut om 
verksamhetsbidrag 
till föreningar och 
organisationer 
enligt fastställda 
regler 

KOF 2020/90 
Utbetalning av 
verksamhetsbidrag 
för VT 2020,  
213 122 kr. 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
idrottshallar med 
anledning av covid-
19 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Badhuset 
Forshallen med 
anledning av covid-
19 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av den 
öppna 
ungdomsverksamh
eten med anledning 
av covid-19 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
turistbyrån med 
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Kultur och fritidsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 57 
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

anledning av covid-
19 

2020-11-02 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
Barnens hus med 
anledning av covid-
19 

2020-11-03 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av Saga 
Teaterbiografen 
med anledning av 
covid-19 

2020-11-03 1.1  Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
biblioteket med 
anledning av covid-
19 

2020-11-03 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
stängning av 
tillfällig 
uthyrningsverksam
het i 
Bibliotekshuset 
med anledning av 
covid-19 

2020-11-13 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om stängning av 
Saga 
Teaterbiografen 
med anledning av 
covid-19 

2020-11-13 1.1 Brådskande beslut 

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om stängning av 
den öppna 
ungdomsverksamh
eten med anledning 
av covid-19 

2020-11-13 1.1 Brådskande beslut  

KOF 2020/130 
Beslut om 
revidering av beslut 
om stängning av 
biblioteket med 
anledning av covid-
19 
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Sammanställning Verksamhetsbidrag VT17-HT18

Idrottsföreningar VT 18 HT18 VT 19 HT 19 VT 20 ansökt VT 20 beviljat
BK Rolling Stones 1266 1720 1 323 1 487 915 1 323
Bowlingklubben Tranan 5492 5100 5 184 6 296 3 924 5 184
Ekedalens SK 7251 4424 9 372 4 353 8 044 9 372
Folkabo IK 2549 1587 481 481
Fröjereds IF Fotboll 7199 6816 10 736 9 036 8 486 10 736
Fröjereds IF Innebandy 26580 26710 24 606 27 034 20 440 24 606
Hökensås UR 694 1100 2 030 942 1 315 2 030
IF HVT -81 12655 17036 17 399 14 962 11 495 17 399
IFK Tidaholm 17045 14700 21 415 12 755 24 544 24 544
Sportdansklubben Dansverkstan Tidaholm 2626 2390 2 360 2 123 1 926 2 360
Tidaholm Falk Basketklubb 924
Tidaholms GIF 32037 19347 27 148 16 247 25 562 27 148
Tidaholms Gymnastiksällskap 18848 14217 16 125 16 223 15 073 16 125
Tidaholms Hockeyförening 10269 17244 11 514 20 582 15 246 15 246
Tidaholms Motorklubb 1 122 1 122
Tidaholms Simsällskap 1541 1251 1 674 1 217 1 563 1 674
Tidaholms SOK Sisu 4222 2912 2 768 1 948 2 496 2 768
Tidaholms Tennisklubb 10672 8916 10 755 8 862 10 461 10 755
Tidaholmsbygdens Hästklubb 26678 19353 22 618 21 854 27 813 27 813
Tifa bc 9301 6683 7 062 7 010 5 016 7 062
SUMMA 196925 171506 194 089 172 931 185 922 208 672

Övriga föreningar VT 18 HT 18 VT 19 HT 19 VT 20 ansökt VT 20 beviljat
Equmenia Scout Tidaholm (fd SMU Tidaholm) 1113 611 837 405 505 837
Fröjereds SMU 1101 1184 993 1 075 728 993
Pingstkyrkan 454 441 356 282 109 356
Tidaholms Scoutkår 2159 1604 2 264 1 600 1 311 2 264
SUMMA 4827 3840 4 450 3 362 2 653 4 450

SUMMA 201752 175346 198 539 176 293 188 575 213 122
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/1 

§ 114 Inkomna skrivelser och beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
inkomna skrivelser och beslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 213/2020 ”Beslut om yttrande till 

kommunrevisionen angående rekommendationer angående 
kommunrevisionens granskning delegationshantering i Tidaholms 
kommun”, 2020-11-04. 

 Granskning av delegationsordningar. 
 Granskningsrapport - Delegationsordning i Tidaholms kommun. 
 Kommunstyrelsens beslut § 199/2020 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun 2020”, 2020-11-04. 
 Helårsprognos - september 2020 (Tidaholms kommun). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 105/2020 ” Beslut om rapport motioner 

och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 2020-10-
26. 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2020-08-
31 och inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”, 
nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-09-03. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 104/2020 ” Beslut om rapport motioner 
och medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”, 2020-
10-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder 2020-03-24 - 2020-08-31”, 
nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-09-03. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 103/2020 ”Beslut om ansökan om 
kommunal borgen - Tidaholms SOK Sisu”, 2020-10-26. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 101/2020 ”Beslut om strategisk plan och 
budget 2021-2023”, 2020-10-26. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 100/2020 ”Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2020”, 2020-10-26. 

 Delårsrapport Augusti 2020 Tidaholms kommun. 
 Friluftsnytt - oktober 2020, 2020-10-29. 
 Nyhetsbrev från regional utveckling oktober 2020, 2020-10-21.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-04 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/275 

§ 213 Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående 
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning 
delegationshantering i Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört 
en granskning av delegationsordningar i Tidaholms kommun. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en 
ändamålsenlig hantering av delegationsordningar. Revisionens 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor 
del har en ändamålsenlig hantering av delegationsordningar. 
 
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt 
rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen 
rekommenderas att: 

 säkerställa att förvaltningschefens vidaredelegering tydligare 
dokumenteras och att kommunstyrelsen får information om ev. beslut 
med stöd av vidaredelegation. 

 tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i 
delegationsordningen, alternativ överväga att beslut av 
verkställighetskaraktär inte finns medtagna i delegationsordningen. 

 tillse att delegationsordningarna uppdateras minst en gång per 
mandatperiod. 

 bedöma om antal delegater och beloppsgränser kopplat till 
upphandling och inköp är rimliga i förhållande till verksamhetens och 
delegatens ansvarsområde. 

 genomföra en översyn av delegationer kopplat till personalärenden så 
dessa ärenden hanteras likvärdigt i nämnderna. 

 
Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsen syn på den 
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2020-11-30.  
 
Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de synpunkter som 
kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att se 
över nuvarande delegationsordningar utifrån revisorernas rekommendationer.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens 
förslag till yttrande som sitt och skicka det till revisorerna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-04 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande till kommunrevisionen angående 

rekommendationer angående kommunrevisionens granskning 
delegationshantering i Tidaholms kommun”, kanslichef Anna Eklund, 
2020-10-21. 

 PM ” Granskning av delegationsordningar”, Kommunens revisorer, 
2020-09-24. 

 Granskningsrapport ”Delegationshantering”, sakkunnig Revsul Dedic 
och sakkunnig Jimmy Lindberg, Deloitte AB, september 2020. 

 
Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått uppdraget 

att genomföra en granskning avseende delegationsordning i kommunen. 

Revisionsfråga 

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig hantering av 

delegationsordningar? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor del har 

en ändamålsenlig hantering av delegationsordningar. 

Iakttagelser 

- Delegationsordningar har uppdaterats minst en gång under innevarande 

mandatperiod.  

- Delegationsordningar innehåller ärenden som kan betraktas som verkställighet.  

- Det är ekonomichefen som har rätt att ta beslut om tilldelning i 

förvaltningsövergripande upphandlingar, förutom IT och telefoni som beslutas av IT 

chefen.  

- För skolchefen och social/omvårdnadschef finns ingen övre gräns för hur stora 

inköp (så länge de ligger inom deras budgetram) de får besluta om. 

Förvaltningschefer för SBF & KFF har delegation för inköp upp till 

direktupphandlingsgränsen. 

- Alla förvaltningschefer ska informera KS då de fattat beslut om anställning.  

- Alla förvaltningar förutom kommunledningskontoret ska fatta beslut gällande 

”Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde” i samråd med 

personalavdelning.  

- Personalärendena kan enligt ks delegationsordning vidaredelegeras av 

förvaltningschef. Av nämndernas delegationsordningar framgår dock att 

förvaltningschefer inom BUN och SBN kan vidaredelegera alla personalärendena 

men inte socialchef och kultur & fritidschef. 

- Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till 

kommundirektören/förvaltningschefen som i sin tur anmäls till styrelsen. Beslut där 

det tydligt framgår att det är med stöd av vidaredelegation har inte varit uppe i 

kommunstyrelsen sedan 2016.  

Rekommendationer 

Kommunstyrelsen och nämnder rekommenderas att;  

- säkerställ att förvaltningschefens vidaredelegering tydligare dokumenteras och att 

kommunstyrelsen får information om ev. beslut med stöd av vidaredelegation.  

- tydliggör gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningen, alternativ 

överväga att beslut av verkställighetskaraktär inte finns medtagna i 

delegationsordningen.  

- tillse att delegationsordningarna uppdateras minst en gång per mandatperiod. 

- bedöma om antal delegater och beloppsgränser kopplat till upphandling och inköp 

är rimliga i förhållande till verksamhetens och delegatens ansvarsområde.  

- genomföra en översyn av delegationer kopplat till personalärenden så dessa 

ärenden hanteras likvärdigt i nämnderna.  

 

 

Jönköping den 14 september 2020 

DELOITTE AB 

Revsul Dedic       Jimmy Lindberg 

Projektledare      Verksamhetskonsult 
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Bakgrund  

Beslutsfattandet i kommuner är reglerat i kommunallagen. Ett beslut kan fattas i nämnd 

eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta 

beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan 

delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd att fatta beslut på nämndens 

vägnar i visst, eller i viss grupp av ärenden. Dessutom får nämnden ge förvaltningschef 

rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 

Kommunallagen ger också anvisningar om vilka ärenden som inte får delegeras. De 

beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sätt ett nämndbeslut, d.v.s. de kan 

inte ändras av nämnden. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För 

att ett beslut skall vinna laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med 

anmälan är att delegationsbesluten skall redovisas i nämndens protokoll och därmed 

”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av besluten.  

Det är därför av vikt att det inom en kommun finns en tydlig, välkänd och uppdaterad 

delegationsordning och ett tillhörande reglemente som beskriver nämndernas 

verksamhet och därmed möjliggör delegation till politiker och tjänstemän. 

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har med hänsyn till ovanstående 

bedömt det angeläget att kartlägga och beskriva hur styrelsen och nämnderna arbetar 

med delegationsordningar samt övergripande bedöma huruvida det finns förutsättningar 

för att arbetet sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är undersöka delegationshantering i Tidaholms kommun. 

Granskningen har begränsats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

social- och omvårdnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Revisionsfråga  

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig hantering av 

delegationsordningar? 

Underliggande frågor 

• Nämndernas fastställda delegationsordningar har beretts i enlighet med reglementen 

och kommunallag. Den delegerade beslutsrätten har formulerats i nämndernas 

reglemente. 

• Delegationsordningar bedöms som ändamålsenliga och anpassade till organisation.  

• Delegationsordningar anger tydligt vem som får fatta beslut, skriva under avtal och 

underteckna handlingar kopplat till områdena ekonomi, administration och personal. 

• Regler och rutiner för vidaredelegering finns.  

• Regler och rutiner för anmälan av beslut som fatta med stöd av delegation finns.  

• Regler och rutiner för uppföljning av huruvida delegationsordningarna efterlevs finns. 

 

Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och statiska analyser.  

 

1. Inledning 
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Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Samla fakta/underlag genom dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten 

har även kvalitetssäkrats av personal inom verksamheten. 
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Utifrån granskat material har en övergripande beskrivning av delegationsordningar gjorts 

nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier 

redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

Har nämndernas fastställda delegationsordningar beretts i enlighet med 

reglementen och kommunallag? Har den delegerade beslutsrätten formulerats i 

nämndernas reglemente? 

Reglementet 

Av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Tidaholms kommun framgår vilka 

uppgifter nämnderna ska ansvara för, samt förtydliganden av vad fullmäktige har 

delegerat till respektive nämnd. 

Genomgång av nämndernas reglementen visar bland annat att alla nämnder har 

delegation på att omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i 

avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning samt fastställa 

avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell 

beskaffenhet.  

Vidare har både social- och omvårdnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har 

delegation på att dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom 

nämndens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen har delegation att på begäran av en nämnd omfördela medel som 

anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige 

fastställd beloppsram samt andra riktlinjer. 

Delegationsordning 

Kommunallagens 6 kap och till viss del 7 kap reglerar hur en kommun ska förhålla sig till 

delegation.  

Delegationsordningarna i Tidaholms kommun inleds med ett avsnitt som kallas för 

generella bestämmelser. Vi kan se att i detta avsnitt hänvisas det till kommunallagens 

kapitel och beskrivningarna om hur delegation ska hanteras hämtas alltså direkt från 

kommunallagen. Utöver detta har kommunen kompletterat med egna rutiner om hur 

vissa områden ska skötas, vilket blir en förtydligande del där kommunallagen inte räcker. 

Samtliga nämnder har ett tillhörande reglemente som beskriver nämndens 

arbetsområden och den delegerade beslutsrätten. Där framgår vilka uppgifter nämnden 

ansvarar för och vilka områden som delegerats ner till nämnden från 

kommunfullmäktige. 

Både reglementet och delegationsordningen reglerar även vilka områden som nämnden 

inte får delegera vidare till utskott eller verksamheten. Även denna information baserar 

sig på kommunallagens 6 kap. Genomgång av resp. nämndens delegationsordning visar 

att det finns delegerade ärenden som kan betraktas som verkställighet.   

Alla delegationsordningar, förutom social- och omvårdnadsnämndens har reviderats 

under nuvarande mandat.  

Nämnd Uppdaterad/senast reviderad 

Kommunstyrelse 
2020-02-05 

Barn- och utbildningsnämnden 
2020-05-14 

Social- och omvårdnadsnämnden 
2020-09-15 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-02-27 

Kultur- och fritidsnämnden 
2019-09-10 

Bedömning 

Vi ser att delegationsordningarna i Tidaholms kommun hämtar sin grund direkt ur 

kommunallagen. Kommunen har även kompletterat med egen information som mer 

detaljerat beskriver hur saker ska genomföras. Delegationsordningarna får därför en 

2. Granskningsresultat 
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grund i lagen men de som ska efterleva den får därför ett ytterligare stöd i att hantera 

delegationen rätt. 

Vi ser även att det i nämndernas reglementen finns beskrivet vilka områden varje nämnd 

specifikt ska hantera. Det finns en koppling mellan nämndens reglementen och 

delegationsordning då dessa områden finns delegerade.  

Vidare anser vi att styrelsens och nämndernas delegationsordningar följer en enhetlig 

disposition där beslutsrätten har strukturerats efter ärendekategori och samtliga 

delegater utgörs av funktion och inte person. 

Delegationsordningar bör vara aktuella och antagna senaste året, alternativt minst 

innevarande mandatperiod. Delegationsordningarna bör alltid ses över vid 

organisationsförändringar samt lagändringar. Om en delegationsordning inte löpande 

uppdateras kan det indikera att dokumentet inte har ett riktigt värde och saknar en 

legitimitet ut i organisationen. Vi har inte sett att det finns någon bestämmelse för hur 

ofta en översyn ska genomföras. Det kan finnas en vinst i att skriva in i detta i 

dokumentet så man får rutin i hanterandet i samtliga nämnder. 

Det förekommer beslutskategorier som är att betrakta som verkställighet. Någon tydlig 

gräns mellan beslut och verkställighet går inte att ange. Gränsen mellan delegering och 

verkställighet har dock betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom 

laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Ett riktmärke är att de beslut som 

fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och 

rutinbeskrivningar är ren verkställighet och ingår i gruppen förvaltningsbeslut. En 

verkställighet är alltså inte ett beslut/ställningstagande utan ett praktiskt handlande 

utifrån givna förutsättningar. 

Bedöms delegationsordningar som ändamålsenliga och anpassade till 

organisation? 

Genomgång av nämndernas delegationsordningar visar att samtliga 

delegationsordningar följer en liknande struktur i sin utformning. I samtliga finns 

delegation inom områdena allmänna frågor, personalfrågor samt för ekonomiska frågor. 

Förutom detta finns nämndspecifika delegationer hos samtliga nämnder beroende på 

vilket uppdrag dessa har enligt reglementet. Mängden frågor som har delegerats skiljer 

sig mellan nämnderna, vilket blir naturligt då nämndernas verksamhet skiljer i mängd och 

dignitet. Socialnämnden är den nämnd där detta tydligast framgår.  

Delegationerna är fördelade på ett antal olika funktioner, men vi har inte sett att det sker 

till någon specifik organisatorisk enhet. I varje delegation finns det funktioner kopplat till 

detta. Det kan exempelvis vara nämnd, utskott, förvaltningschef eller socialsekreterare. 

För att hålla delegationsordningar ändamålsenliga och anpassade till organisationen är 

att de med jämna mellanrum uppdateras. En kommunal verksamhet är aldrig konstant 

och kan alltid vara föremål för förändringar.  

Av kommunens delegationsordningar framgår att samtliga med jämna mellanrum har 

justerats, även om det i alla fall inte sker årligen.  

Enligt delegationsordningen är det ekonomichefen som har rätt att beslut om tilldelning i 

förvaltningsövergripande upphandlingar. Detta gäller förutom för IT och telefoni som 

beslutas av IT- chefen, enligt vilken kommunens nämnder/förvaltningar genom avrop kan 

göra inköp. Ekonomichefen beslutar även om tilldelning i upphandlingar för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

I tabellen till nedan visas vilka (enligt resp., nämnds delegationsordning) får besluta om 

inköp av material, varor och tjänster samt vilka beloppsgränser gäller.  Som 

sammanställningen visar har förvaltningscheferna och enhetscheferna (i vissa fall berörd 

chef) inom resp. förvaltning delegation att besluta om inköp av material, varor och 

tjänster.  Beloppsgränserna gällande inköp varierar mellan nämnderna både för 

förvaltningschefer och enhetschefer.  

Exempelvis finns ingen övregräns (förutom budget) för skolchef och social- resp. 

omvårdnadschefer samtidigt som förvaltningschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

kan besluta om inköp upp till max direktupphandlingsgränsen (615 312 kr för år 2020). Vi 

noterar också att delegationsordning för kultur- och fritid anger två olika beloppsgränser 

för förvaltningschefen.  
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Berörd chef inom kommunledningskontoret har delegation att besluta om inköp mellan 

25 tkr- direktupphandlingsgränsen samt besluta om förlängning av avtal för inköp av 

material, varor och tjänster. 

Enhetschef inom SON kan besluta om inköp upp till max ett basbelopp (ca 48 tkr för 

2020), enhetschef inom BUN upp till 100 tkr och enhetschef inom KFN inköp av konst 

upp till budget. 

Förvaltningschef kultur och fritid får besluta om förlängning av avtal för inköp av material, 

varor och tjänster samt tilldelning i upphandlingar för nämndens verksamhetsområde. 

 

Bedömning 

Vi kan i vår granskning se att samtliga nämnder använder sig av en liknande struktur i 

grunduppbyggnaden där frågor som alla nämnder ställs inför finns med. Vi bedömer att 

det skapar en bra förutsättning för att dessa ärenden kan hanteras på ett likvärdigt sätt. 

Om nämnderna själva skulle ansvara för samtliga delar finns alltid risken att områden 

hanteras olika. 

Vi ser även att delegationerna innehåller nämndspecifika frågor vilket är ett måste då 

verksamheterna ser olika ut enligt uppdrag i reglementet.  

Att samtliga delegationer är kopplade till funktioner gör att det går att följa upp var 

delegation finns och att det är den funktionen som fattat beslutet. Om delegation istället 

flyttas till en grupp såsom ledningsgrupp eller liknande är det svårare att utkräva ett 

eventuellt ansvar vid beslutsfattande. Vi bedömer därför att nuvarande delegationer är 

bra. 

Ekonomichefen har rätt att besluta om tilldelning i förvaltningsövergripande 

upphandlingar, förutom IT och telefoni som beslutas av IT-chefen. För skolchef och 

social/omvårdnadschef finns ingen övre gräns för hur stora inköp de kan besluta om, 

samtidigt som samhällsbyggnadschef och kultur- och fritidschef har delegation för inköp 

upp till direktupphandlingsgränsen (615 312 kr för år 2020). Exempelvis kan en lågt satt 

beloppsgräns innebära att hanteringen av större inköp tar längre tid och involverar fler 

personer än nödvändigt i förhållande till den risk det innebär och en högt satt 

beloppsgräns innebär sämre kontroll av inköp. Det gäller att hitta en optimal nivå som 

bäst passar det område som delegationen gäller. 

Vi noterar också att upphandling över direktupphandlingsgränsen bara finns reglerat i 

kommunstyrelsens delegationsordning och där framgår att förvaltningsspecifik 

upphandling är delegerat via ekonomichef. Här framgår ingen specifik siffra som reglerar 

hur stort detta inköp kan vara. 

Vi vet sedan tidigare granskningar att just upphandlingsområdet och delegationsordning 

kan skapa en del problem. Vi bedömer därför att detta är ett av de viktigare områdena i 

delegationsordningen och ett område som, för att främja likvärdigt hanterande, bör vara 

så likt som möjligt mellan nämnderna. 

Vi bedömer att ks och nämnderna bör se över delegation med avseende på framförallt 

upphandlingar och inköp med avseende på dess ändamålsenlighet och effektivitet. 

Nämnd 

 

En FÖRVALTNINGSCHEF får 

besluta om inköp av material, varor 

och tjänster inom sitt 

verksamhetsområde, inom ramen 

för angiven budget, men utanför 

gällande ramavtal eller separat 

avtal för … 

En ENHETSCHEF (Berörd chef) får 

besluta om inköp av material, varor 

och tjänster inom sitt 

verksamhetsområde, inom ramen för 

angiven budget, men utanför gällande 

ramavtal eller separat avtal för … 

(KLK)  25 tkr - direktupphandlingsgräns. 

BUN > 100 tkr. <100 tkr 

SON > 1 basbelopp <1 basbelopp 

SBK <direktupphandlingsgräns <100 tkr.  

KFN 

1 basbelopp-

direktupphandlingsgräns. 

25 tkr - direktupphandlingsgräns. 

Konstinköp inom budget. 
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Anger delegationsordningar tydligt vem som får fatta beslut, skriva under avtal 

och underteckna handlingar kopplat till områdena ekonomi, administration och 

personal? 

Som vi tidigare beskrivit finns det i samtliga nämnders delegationsordningar en struktur 

där frågor kring allmänna ärenden, personal och ekonomi har delats upp i tre olika 

kategorier. 

Allmänna ärenden 

Behandlar bland annat områden kring yttranden, brådskande fall, överklaganden och 

remisser.  

I de fall delegaten hanterar brådskande fall framgår det av anteckningarna att dessa inte 

får innefatta laglighetsprövning enligt kommunallagen eller vara frågor av principiell 

beskaffenhet i samtliga nämnder förutom för kultur- och fritidsnämnden. 

Vi noterar att trots att samtliga nämnder har allmänna ärenden som en punkt så skiljer 

sig delegationsordningarna något. Variationerna beror på nämndens funktion och 

uppdragets storlek. 

Personalärenden 

Inom området berörs främst anställning, uppsägningar, disciplinåtgärder och 

ledighetsansökningar.  

Följande 10 personalärende finns för alla nämnder, för mer info se bilaga A. 

1. Beslut om anställning inom nämnds verksamhetsområde. 

2. Beslut om tjänsteledighet som inte är avtals- eller lagreglerad> 12 mån  

3. Beslut om förflyttning/omplacering inom förvaltning. 

4. Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. 

5. Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt beslut om avsked.  

6. Utbildning – personal inom nämnds verksamhetsområde> 20 tkr. 

7. Förbud mot bisyssla- personal inom nämnds verksamhetsområde. 

8. Beslut om avstängning av personal. 

9. Disciplinpåföljd - Beslut att utfärda skriftlig varning.  

10. Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde. 

I kommunstyrelsens delegationsordning anges att all 10 ärenden delegeras till resp. 

förvaltningschef med rätt till vidaredelegation.  

Ekonomiärenden 

Behandlar ekonomiska frågor såsom avtal, upphandling och försäljning. Framförallt 

noterar vi här skillnader i hur delegationen fördelats gällande upphandling och inköp.  

Av nämndernas delegationsordningar framgår att om en delegat på grund av frånvaro är 

förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går 

in i följande ordning:  

1) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 

inskränkningar i delegationsrätten har införts).  

2) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut. 

3) Delegatens förvaltningschef.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Bedömning 

Kommunens delegationsstruktur är uppdelad i tre gemensamma delar. Samtliga 

nämnder har dessa, det finns dock variationer i vad de olika områdena innefattar. Till 

viss del bedömer vi att det måste vara så utifrån nämndernas specifika områden. 

Mestadels är de av sådan karaktär som bör kunna samordnas så att de blir än mer 

likvärdiga. 

Vi noterar att delegationen kopplad till personalärende varierar mellan nämnder, trots att 

formulering av själva ärendet ser likadant ut. Exempelvis anges i kommunstyrelsens 

delegationsordning att beslut avseende personalärenden kan vidaredelegeras av 

förvaltningschefen. Vi finner samma information i BUN:s och SBN:s delegation. Detta 

gäller dock inte för SON, där endast ”beslut om anställning inom nämnds 

verksamhetsområde” och ”arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds 

verksamhetsområde” kan vidaredelegeras. Enligt KFN:s delegationsordning kan endast 
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”beslut om anställning inom nämnds verksamhetsområde” vidaredelegeras, och ingen av 

personalärende inom kommunledningskontoret kan vidaredelegeras.  

Enligt BUNs, SBNs, SON:s och KFN:s delegation ska beslut gällande 

”Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde” göras i samråd med 

personalavdelning. Denna angivelse finns inte i kommunstyrelsens delegationsordning 

(avseende eget ansvarsområde).  

Vi bedömer att ks och nämnderna bör se över delegation framförallt inom upphandlingar 

och inköp med avseende på likställighet kring personalärenden samt 

information/förtydligande av vidaredelegation och rapportering till kommunstyrelsen vid 

beslut om anställningar.  

Finns regler och rutiner för vidaredelegering? 

I samtliga delegationsordningar finns regler och rutiner för vidaredelegering omnämnt. 

De hänvisar till 7 kap. 6 § i kommunallagen vilket är det lagrum som reglerar hur en 

förvaltningschef i en kommun kan delegera ärenden till anställda. Enligt kommunens 

interna riktlinjer ska en sådan vidaredelegation anmälas skriftligen till kommunstyrelsen.  

Av underlag som vi tagit del av framgår att förvaltningschefer har anmält 

vidaredelegation till kommunstyrelsen, vi noterar dock att underlaget är från 2016. Vi har 

inte kunnat se att anmälan om vidaredelegation behandlats i kommunstyrelsen under 

2020 (fram till augusti) eller under 2019. Enligt verksamheten så informeras ks varje 

månad gällande anställningar genom en utdragen rapport på alla anställningar. Dock 

framgår dock inte vem som fattat beslutet och det framgår inte heller att det är fråga om 

vidaredelegation. 

I delegationsordningarnas anmärkningar, där det finns utrymme för förtydligande 

kommentarer, beskrivs vilka ärenden som förvaltningschefen har möjlighet för 

vidaredelegering. Exempel kan vara beslut om anställning, ledighet och 

arbetsmiljöansvar. Gemensamt är att frågorna behandlar personal i någon omfattning. 

Omfattningen av denna information är större i kommunstyrelsens och 

samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning än övriga. Det framgår dock inte till 

vilken funktion vidaredelegationen kan ske utan endast att förvaltningschefen kan göra 

det.  

Delegationsordningarna tar även upp hur ärenden hanteras vid en delegats frånvaro i en 

steg-för-steg-hantering. Det finns tre steg som ska gås igenom innan ärendet slutligen 

måste beslutas av nämnden. 

Bedömning 

Vi kan se att delegationsordningarna tydligt reglerar vilka ärenden som får 

vidaredelegeras. Hänvisningarna finns till aktuellt kapitel och paragrafer i 

kommunallagen. Sedan tidigare vet vi även att delegationsordningarna lyfter vilka 

ärenden som inte får delegeras vilket bidrar till att vidaredelegering sker på ett korrekt 

sätt.  

Något vi bedömer ytterligare förtydligar är att det finns anteckningar där det framgår vilka 

ärenden som får delegeras vidare. Vi noterar att kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden har en större mängd av dessa ärenden. Vi bedömer att en 

översyn av övriga nämnders anteckningar bör göras så samtliga 

vidaredelegationsmöjligheter framgår. 

Vi har i granskningen inte sett att information om vidaredelegation varit uppe i 

kommunstyrelsen under 2019 eller 2020. Det underlag vi tagit del av är daterat till 2016. 

Om vidaredelegation har skett därefter framgår därför inte. Enligt verksamheten sker 

information månadsvis men det framgår inte i informationen att det är en fråga om 

vidaredelegation. Vi bedömer därför att det kan finnas en mening i att ha detta som en 

tydligt årligen återkommande informationspunkt för kommunstyrelsen. På så sätt visar 

man att vidaredelegationen är aktuell och att de fullföljer sitt uppföljningsansvar. 

Vidare framgår det i de flesta fall om en ärendetyp får vidaredelegeras. Det finns dock en 

otydlighet beträffande vidaredelegationen, då det för vissa ärendetyper anges till vilken 

funktion vidaredelegering ska ske, medan det för andra ärendetyper endast anges att 

ärendet får vidaredelegeras.  
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Finns regler och rutiner för anmälan av beslut som fatta med stöd av 

delegation?  

I varje nämnds delegationsordning finns fastslaget hur ofta anmälan om beslut fattat med 

delegation ska anmälas. I samtliga nämnder ska detta göras vid nästkommande möte 

efter beslutet har fattats. Vi kan av vår granskning av protokoll se att så sker i 

nämnderna. I praktiken innebär det att information om fattade beslut lämnas till nämnden 

varje månad. 

Delegationsbesluten redovisas enligt en upprättad mall vilken är gemensam för samtliga 

nämnder. Det innebär att om den efterföljs sker anmälan av beslut på liknande sätt 

genom hela kommunen. 

Bedömning 

Vi gör bedömningen att nuvarande rutin för anmälan om beslut är ändamålsenlig och vi 

kan se att den i samtliga nämnders fall efterlevs månatligen. 

Finns regler och rutiner för uppföljning av huruvida delegationsordningarna 

efterlevs? 

I vår granskning har vi efterfrågat hur delegationsordningarna efterlevs. Vi kan se av 

protokollen att delegationsbeslut redovisas till nämnden varje månad och att 

kommunstyrelsen ska informeras om vidaredelegation. 

Utifrån svaren vi har erhållit ser vi att det i praktiken finns ett delat ansvar mellan 

nämnderna och förvaltningscheferna/enhetschefer gällande uppföljning av huruvida 

delegationsordningarna efterlevs. 

I svaren hänvisas till intern kontroll och att nämnden ska säkerställa att verksamheten 

bedrivs enligt fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag. Då detta innefattar 

delegationsrutiner blir det nämndens uppdrag att tillse att så sker. 

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för ledning av verksamheten gentemot 

nämnden och ska i sitt arbete verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

formulerade mål och styrdokument. 

Tillsammans blir dessa två viktiga aktörer i att säkerställa att delegationsordningar följs. 

Då information om delegationsbeslut kommer upp en gång varje månad finns det en 

tydlig möjlighet för nämnden att faktiska genomföra detta. 

Det framgår däremot inte helt tydligt i informationen vi tagit del av hur man praktiskt 

genomför en efterlevnadskontroll. Socialförvaltningen går enligt sitt svar igenom 

handläggarnas beslut på enhetschefsnivå och kan på så sätt flagga för om 

delegationsbeslut fattats felaktigt. I övrigt hänvisas till nämndens och chefernas ansvar. 

Av informationen vi kan utläsa i protokoll framgår inte att rätt person har fattat beslutet. 

Vi har inte haft möjlighet att ta fram underlag i denna granskning för att uttala oss om 

korrektheten i dessa beslut. 

Bedömning 

Vi anser att det finns ett antal regler och rutiner i Tidaholms kommun som gemensamt 

bör skapa goda förutsättningar att upptäcka om delegationsbeslut fattats på felaktig nivå. 

Det krävs dock att det finns en kännedom om delegationsordningens innehåll och vem 

som har delegerats vad. För en politiker i en nämnd kan detta vara svårt. Ansvaret blir 

därför ännu större på förvaltningschefer och enhetschefer som ska verka för att 

fullmäktiges riktlinjer efterlevs. Det krävs därför en tydlig struktur i arbetet med 

uppföljning av olika beslut som fattas på en förvaltning. 

Vi har inte haft möjlighet att ta fram underlag i denna granskning för att uttala oss om 

korrektheten i dessa beslut. Men vi gör bedömningen att nuvarande modell för 

delegationshantering skapar en bra grund för att göra rätt och för att upptäcka eventuella 

felaktigheter. 
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BILAGA A – Sammanställning delegationsordning kopplat till personalärende 

 

  F-chef = förvaltningschef; E-chef = Enhetschef; VD = möjlighet till vidaredelegering.           

# Personalärende - alla nämnder KS KS (KLK) SON(SF/OF) BUN(BUF) SBN(SBF) KFN(KFF) Anmärkning 

1 Beslut om anställning inom nämnds 
verksamhetsområde 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef (VD) / 
E-chef 

F-chef 
(VD)  

F-chef 
(VD)  

F-chef 
(VD)  

samråd med personalavdelningen + rapport till ks (ej 
SBN) 

2 Beslut om tjänsteledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad > 12 mån  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

3 Beslut om förflyttning/omplacering inom 
förvaltning. 

F-chef 
(VD) 

K-direktör F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

4 Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

5 Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl samt beslut om avsked.  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

6 Utbildning – personal inom nämnds 
verksamhetsområde> 20 tkr 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

7 Förbud mot bisyssla- personal inom 
nämnds verksamhetsområde. 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

8 Beslut om avstängning av personal. F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

9 Disciplinpåföljd - Beslut att utfärda skriftlig 
varning.  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef  samråd med personalavdelningen 

10 Arbetsmiljöansvar- för personal inom 
nämnds verksamhetsområde 

F-chef 
(VD) 

K-direktör F-chef (VD) / 
E-chef 

F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen (ej ks) 

 

  

Bilagor 
Bilaga A 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-04 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/175 

§ 199 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 
handlingarna 

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

 att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter december 
2020 och januari 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver 
de befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till 
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.  
 
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.  Kommunstyrelsen beslutade 
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte beslutat angående september 
helårsprognos i nämnd, då ärendet behandlas på sammanträdet den 29 
oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Hela prognosen är högst osäker med anledning av den pågående covid-19-
pandemin dess ekonomiska effekter som bedöms vara omfattande och i 
nuläget inte möjliga att prognostisera.  
 
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens verksamheter 
prognostiserar en budget i balans.   
 
Helårsprognoserna från samtliga övriga nämnder (BUN, SON, SBN) indikerar 
underskott mot respektive budget.  
 
BUN, SON, och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De 
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för 
2020 uppnår inte en budget i balans.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnd vidta åtgärder för 
att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och 
är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-04 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,0 
procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på 7,1 miljoner kronor, vilket är 
ett underskott mot budget på 16,0 miljoner kronor. Det motsvarar 0,9 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt målvärde för 
god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta för göras 
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Riktlinjen 
framgår det att RUR får disponeras om det årliga underliggande 
skatteunderlaget för året ligger under den genomsnittliga utvecklingen de 
senaste tio åren.  Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för år 
2020–2023 där effekterna av den ändrade bedömningen för 2019 kommer att 
slå igenom i redovisningen på 2020. En annan förutsättning är att medlen från 
RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 
handlingarna 

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

- att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter december 
2020 och januari 2021.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 

avseende januari-september år 2020”, controller Louise Holmvik, 
2020-10-20. 

 Rapport ”Helårsprognos – september 2020 (Tidaholms kommun)”. 
 Rapport ”Kommunstyrelsen – helårsprognos september 2020”. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 115/2020 ”Beslut om 

delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
augusti år 2020” 2020-10-01. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 82/2020 ”Beslut om 
helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september 
månad år 2020”, 2020-10-13.  

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 125/2020, ”Beslut om 
uppföljning av helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden 
avseende september månad 2020”, 2020-10-15.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 92/2020 ”Beslut om 
uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden 
avseende september månad år 2020” 2020-10-20. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-04 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Sändlista 
Nämnderna 
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1 Sammanfattning 

Helårsprognosen för Tidaholms kommun är ett resultat på 7,1 miljoner kronor, jämfört med 
budget på 23,1 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 16,0 miljoner kronor. 

Det prognostiserade resultatet motsvarar 0,9 procent av skatter och bidrag och innebär att 
kommunen inte uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av 
skatter och bidrag. 
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2 Ekonomi 

2.1 Redovisning 

Prognos kommunen 

Helårsprognosen efter september månad är sammantaget 1,5 miljoner kronor bättre än 
prognosen efter augusti månad. 

Förändringen om 1,5 miljoner kronor består av två delar. 

• förbättring av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden om 2,0 miljoner.  

• försämrad skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
daterad 1 oktober (SKR 20:39), som beräknar att skatteunderlaget är 0,5 miljoner 
lägre än i förra prognosen (daterad augusti 2020).      

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
 

Utfall 
2019 

Avvikelse 
mot fg år 

Verksamhetens intäkter     200 821 -200 821 

Verksamhetens kostnader -750 494 -716 874 -33 620  -926 306 175 812 

Avskrivningar -33 272 -31 344 -1 928  -32 639 -633 

Verksamhetens nettokostnader -783 766 -748 218 -35 548  -758 124 -1 178 

Skatteintäkter 574 796 586 007 -11 211  575 974 -1 178 

Generella statsbidrag och utjämning 216 119 187 743 28 376  186 602 29 517 

Verksamhetens resultat 7 149 25 532 -18 383  4 452 27 161 

Finansiella intäkter 1 079 68 1 011  791 288 

Finansiella kostnader -1 079 -2 500 1 421  -1 226 147 

Resultat efter finansiella poster 7 149 23 100 -15 951  4 017 27 596 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 7 149 23 100 -15 951  4 017 27 596 

Nämndernas prognoser 

Det finns i nuläget en stor osäkerhet i hur omfattande extra kostnader och intäktsbortfall 
kommer att bli för kommunen under 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 5,2 
miljoner kronor, i den prognosen inkluderas inga effekter av Corona (Covid-19) pandemin.  
Orsakerna till det beräknade underskottet är 2,5 miljoner i personalkostnader inom 
grundskolans verksamhet, 0,8 miljoner kronor interkommunal ersättning (IKE) i 
gymnasiesärskolan, 0,4 miljoner kronor för musik- och kulturskola, 1,0 miljoner i 
intäktsbortfall från migrationsverket samt 0,5 miljoner kronor i kostnader för IT-program och 
licenser. 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 23,6 
miljoner kronor, varav nämnden uppskattar att 5,7 miljoner beror på ökade kostnader för 
Corona (COVID-19) pandemin. Underskottet kommer från Socialförvaltningens med ett 
underskott på 10,5 miljoner kronor och omvårdnadsförvaltningen med ett underskott på 13,1 
miljoner kronor. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är en budget i balans. 
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Samhällsbyggnadsnämndens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,4 miljoner 
kronor, som till största del beror på ökade elkostnader.  Det finns även vissa positiva 
avvikelse inkluderade i prognosen som skogsavverkningar. 

Kommunstyrelsens prognos är en positiv avvikelse, det vill säga ett överskott på 4,5 
miljoner kronor jämfört med budget. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett 
överskott om 0,7 miljoner kronor, som beror till största del av på vakanser med anledning av 
anställningsrestriktioner.  Ytterligare så prognostiseras ett överskottet på 3,8 miljoner kronor 
för finansförvaltningen. På finansförvaltningen återfinns kommunens pensionskostnader och 
de medel som är budgeterade för att hantera prognosförändringar av skatter och bidrag och 
eventuellt andra oförutsedda utgifter inom Tidaholms kommun. 

Budgetavvikelser 

Sammanställning budgetavvikelser (tkr) 
Prognos 

Budgetavvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 4 500 

Jävsnämnd 0 

Kultur- och fritidsnämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd -5 230 

Social- och omvårdnadsnämnd -23 625 

Samhällsbyggnadsnämnd -1 400 

Summa nämnder -25 755 

  

Finansiering 

Skatteintäkter 17 165 

Finansiell kostnad och intäkt 2 432 

PO-differens - 

Reavinst -7 865 

Medfinansiering E20 - 

Avskrivningar -1 928 

Summa finansiering 9 804 

  

Avvikelse mot budget skattefinansierad verksamhet -15 951 

  

Affärsdrivande verk 

VA-verk  

Renhållningsverk  

Summa affärsdrivande verk  

  

Summa avvikelse mot budget -15 951 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/150 

§ 105 Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/e-förslag 
som inte har slutbehandlats 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2020-08-31 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Kommunfullmäktige har strävat efter att skjuta på besluten av vissa ärenden, 
för att förkorta sammanträdestiderna med hänsyn till covid 19. Motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som är färdigberedda men inte tagits upp i 
kommunfullmäktige av denna anledning har markerats med *. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 188/2020 ”Beslut om rapport motioner och 

medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 2020-10-14. 
 Arbetsutskottets beslut § 94/2020, ”Beslut om rapport motioner och 

medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 2020-09-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/e-

förslag som inte har slutbehandlats”, vik kommunsekreterare Karin 
Hammerby, 2020-09-03. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen 
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www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-03 
 
Ärendenummer 
2020/150 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2020-
08-31 och inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd 
 
Ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2020-08-31 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Kommunfullmäktige har strävat efter att skjuta på besluten av vissa ärenden, 
för att förkorta sammanträdestiderna med hänsyn till covid 19. Motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som är färdigberedda men inte tagits upp i 
kommunfullmäktige av denna anledning har markerats med *. 
 
Motioner 
Motion om demensboende* 
 
Ärendenummer: 2018/223 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-28. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att 
återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen 2019-04-29. 
 
Ärendet bordlades av 
kommunfullmäktige 2020-03-30. 

Motion om förstudie och projektering 
för en ny skola i Madängsholm* 
 
Ärendenummer: 2018/358 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-29. 
 
Kommunstyrelsen lämnade förslag till 
beslut 2020-04-01. 

Motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst* 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-04-29. 
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Ärendenummer: 2019/218 

 
Ärendet bordlades av 
kommunfullmäktige 2020-05-25. 

Motion om att utreda hur Tidaholms 
kommun bäst kan bevaka EU-fonder 
och riktade statliga medel 
 
Ärendenummer: 2019/436 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget* 
 
Ärendenummer: 2019/525 
 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-10-28. 
 
Kommunstyrelsen lämnade förslag till 
beslut 2020-08-12. 

Motion om att Tidaholms kommun 
ska ansöka om, och gå med i, 
"Fossilfritt Sverige"* 
 
Ärendenummer: 2020/46 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-27. 
 
Kommunstyrelsen lämnade förslag till 
beslut 2020-08-12. 

Motion om att upprätta en 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Ärendenummer: 2020/47 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-27. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om laddinfrastruktur för hela 
Tidaholms kommun 
 
Ärendenummer: 2020/103 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-02-24. 
 
Motionen har remitterats till 
Tidaholms Energi AB och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2020-10-31 

Motion om att minska digitalt 
utanförskap vid röstning av 
Tidaholmsförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendenummer 2020/224 
 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-25..  
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

 
Medborgarförslag  
Medborgarförslag om byggnation av 
en ny förskola i Madängsholm* 
 
Ärendenummer: 2019/159 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-04-29. Till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen lämnade förslag till 
beslut 2020-04-01. 

Medborgarförslag om utredning av 
möjlighet att samförlägga 
avloppsledning med vattenledning 
och samtidigt skapa cykelväg till 
Fröjered 
 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-30. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
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Ärendenummer: 2019/338 samhällsbyggnadsnämnden. 
Medborgarförslag om skyltar som 
varnar för änder på Östra 
Drottningvägen 
 
Ärendenummer: 2019/380  

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-10-28. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Medborgarförslag om gång- och 
cykelväg genom Fröjereds samhälle 
 
Ärendenummer: 2019/405 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-25. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
E-förslag 
E-förslag om kameror* 
 
Ärendenummer: 2019/454 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-25. 
 
Kommunstyrelsen lämnade förslag till 
beslut 2020-06-10. 

E-förslag om alternativ till flytt av 5-
åringar och andra förskolebarn* 
 
Ärendenummer: 2019/504 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-16. 
 
Kommunstyrelsen lämnade förslag till 
beslut 2020-08-12 

E-förslag om Kulturskolan- en resurs 
för Tidaholm 
 
Ärendenummer: 2020/127 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-04-27. Till 
kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

E-förslag om ”Stoppa flytten av 
Barnens hus till museet” 
Ärendenummer: 2020/202 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-25. Till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning och 
beslut.  
 

E-förslag om Pumptrackbana 
 
Ärendenummer 2020/271 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-31. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 

-  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

rapporten till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/150 

§ 104 Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/e-förslag 
som har beslutats av nämnder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 187/2020 ”Beslut om motioner och 

medborgarförslag som har beslutats av nämnder”, 2020-10-14. 
 Arbetsutskottets beslut § 93/2020 ”Beslut om motioner och 

medborgarförslag som har beslutats av nämnder”, 2020-09-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/e-

förslag som har beslutats av nämnder”, vik kommunsekreterare Karin 
Hammerby, 2020-09-03. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder
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Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502- 60 63 50 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-03 
 
Ärendenummer 
2020/150 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport över medborgarförslag/e-förslag som 
har beretts och beslutats av nämnder 2020-03-24 - 2020-08-31 
 
Ärendet 
 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Medborgarförslag 
Medborgarförslag om utplacering av 
bänk längs med Ånastigen  
 
Ärendenummer: 2019/305 
 
 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-30. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade tillstyrka 
medborgarförslaget 2020-05-20. 

Medborgarförslag om Hälsansstig 
med cykel  
 
Ärendenummer: 2019/328  

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-30. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade avslå medborgarförslaget 
2020-05-20 
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E-förslag om kartläggning av ödehus 
i kommunen 
 
Ärendenummer: 2020/72 
 

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-02-04. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade avslå medborgarförslaget 
2020-06-18 

 
 
Beslutsunderlag 

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

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/458 

§ 103 Beslut om ansökan om kommunal borgen - Tidaholms SOK 
Sisu 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen uppgående 
till 250 000 kr till Tidaholms SOK Sisu, under förutsättning att 
föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på återrapportering 
enligt riktlinje för kommunal borgen till föreningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms SOK Sisu har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för 
att uppta lån i samband med utbyggnation av snösystem för slalombacke och 
längdspår på Hellidsberget. Ansökan för kommunal borgen uppgår till 853 750 
kronor.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet avseende borgensansökan 
från Tidaholms SOK Sisu. Förvaltningen har också inhämtat yttrande från 
kultur- och fritidsnämnden. Ärendet är berett utifrån den av kommunstyrelsen 
antagna riktlinjen för kommunal borgen till föreningar där ansökan ska 
bedömas utifrån följande kriterier: syfte och omfattning, riskanalys och 
ekonomi. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ansökan ligger inom den 
kommunala kompetensen och att ett beviljande av kommunal borgen till 
Tidaholms SOK Sisu för utbyggnation av snösystem inte bryter mot EU:s 
statsstödsregler.  
 
Kommunens regressrätt ska skrivas in i villkoren för borgensåtagandet. 
 
Föreningen har inkommit med resultaträkning och verksamhetsberättelse för 
2019.  Ekonomin i föreningen bedöms vara i god ordning och har ett positivt 
resultat efter avskrivningar. Tidaholms SOK Sisu har likvida medel som i 
bokslutet 2019 uppgick till 553 000 kr. 
 
Föreningen har även inkommit med en budget hur verksamheten efter 
investeringen ser ut. I budgeten gör antagandet att intäkterna ska öka för både 
liftkort och spåravgifter. Budgeten visar att intäkterna och kostnaderna är 
högre totalt för 2019, dock är det inte en höjning av intäkterna som bedöms 
som orimliga. Kostnaderna är också högre i budgeten på grund av 
finansieringskostnader. Räntan är beräknad till 3 %, vilket utifrån dagens nivå 
innehåller en vis marginal för eventuella räntehöjningar.  
 
Kommunledningskontoret kan konstatera att det är väldigt små marginaler i 
budgeten och vill framhålla att det är viktigt att klubben har möjlighet att 
snabbt minska kostnaderna om intäkterna uteblir. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

I budgeten som Tidaholms SOK Sisu har lämnat in har klubben räknat på en 
lånefinansiering som uppgår till 250 000 kr. Föreningen har i dialog med 
banken fått till sig att det krävs en kommunal borgen för att kunna bevilja 
lånet.  
 
Kommunstyrelsen kommer enligt riktlinje för kommunal borgen till föreningar, 
förvänta sig att föreningen rapporterar sin ekonomi årligen (se riktlinje för vad 
som ska rapporteras), samt omedelbart om oförutsedda händelser skulle 
inträffa under projektet eller efter färdigställandet som gör att investeringen 
och borgensbeloppet riskerar att överskridas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och ställer sig positiv till 
föreningens satsning med stöd av antagen riktlinje för kultur, idrott och fritid. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms SOK Sisu har en 
ordnad ekonomi och har goda förutsättningar att hantera tillkommande 
kostnader. Den utökade verksamheten väntas ge en ökad intäkt till Tidaholms 
SOK Sisu. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att det finns risker 
och osäkerheter kring en stor satsning på konstsnöanläggning. Detta på grund 
av att det är en verksamhet som kräver rätt väderförhållanden. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på att Tidaholms SOK Sisu har sökt 
medel från riksidrottsförbundet. 
 
I budgeten som Tidaholms SOK Sisu har lämnat in har klubben räknat på en 
lånefinansiering som uppgår till 250 000 kr. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att budgeten är rimlig och realistiskt framräknad. Budgeten som 
klubben har skickat in visar på en budget i balans och ett litet överskott. I den 
budgeten räknar klubben med kostnader och amorteringar på ett lån som 
uppgår till 250 000 kr.  
 
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning är positiv främst utifrån 
att Tidaholms SOK Sisu har en god ekonomi. Tidaholms SOK Sisu har sökt 
kommunal borgen på 853 750 kr. Då budgeten som klubben skickat in visar 
på balans vid ett lånebelopp på 250 000 kr så föreslår 
kommunledningskontoret att bevilja borgen till 250 000 kr. Förvaltningen har 
stämt av detta med föreningen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
kommunal borgen uppgående till 250 000 kr till Tidaholms SOK Sisu, 
under förutsättning att föreningen uppfyller de krav som kommunen 
ställt på återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar. 

- Bengt Karlsson (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 186/2020 ”Beslut om ansökan om 

kommunal borgen – Tidaholms SOK Sisu, 2020-10-14. 
 Arbetsutskottets beslut § 90/2020 ”Beslut om ansökan om kommunal 

borgen – Tidaholms SOK Sisu”, 2020-09-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om kommunal borgen - 

Tidaholms SOK Sisu”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-08-25. 
 Stadgar Sisu. 
 Verksamhetsberättelse 2019 SOK Sisu. 
 Komplettering till kommunal borgen, 2020-06-02. 
 Budget SOK Sisu 2021. 
 Kalkyl för utbyggnad av snösystem Hellidsberget, 2019-11-13. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 2019/120 ”Beslut om begäran om 

yttrande angående ansökan om kommunal borgen- Tidaholms SOK 
Sisu”, 2019-12-10. 

 Komplettering till kommunal borgen - Avstämning borgensbelopp, 
2020-09-14. 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tidaholms SOK Sisu 
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2020/158 

§ 101 Beslut om strategisk plan och budget 2021-2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens då kommunstyrelsens förslag till budget i nuläget 
inte är finansierad i händelse av en eventuell kommande 
folkomröstning som gör att Lindängens äldreboende ska vara kvar och 
att miljöpartiets förslag till budget för 2021 ska beredas samt att väckta 
tilläggsyrkanden som lagts under kommunfullmäktiges sammanträde 
beaktas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2021-2023 och överlämnar den härmed till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att 
styra och leda den kommunala verksamheten.  Kommunfullmäktiges vision av 
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för 
verksamhetsplaner och budget. 
 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2021-2023.  Planen inkluderar  
- resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys med finansieringsbehov 
enligt upprättat förslag.  
- en driftsbudget med ett resultatmål om 2.1 % för 2021, och resultatmål 
mellan 2.1-2.2 % för åren 2022-2023. 
- verksamheternas nettokostnader för 2021 om 755700 tusen kronor 
(budgetramar) 
- en investeringsbudget för 2021 på 59.1 miljoner kronor (skattefinansierad 
verksamhet) och 11,6 miljoner kronor för affärsdrivande verksamhet (vatten- 
och avloppsverk och renhållning).  
 
Som bilaga till dokumentet återfinns den politiska överenskommelse som 
samtliga representanter i budgetberedningen har skrivit under. 
 
Budgetberedningen har skickat med följande förslag på utredningsuppdrag: 

 Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att 
detta sker under kommande tre-årsperiod. 

 Att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun. 
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Tidaholms kommun har under senaste åren haft en hög investeringsbudget. 
Detta samtidigt som kommunen de senaste åren 2019 och 2020 inte uppnått 
resultatmålen, vilket inneburit en ökad upplåning för kommunen. Mot 
bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge 
med fortsatta investeringsbehov så förespråkar kommunledningsförvaltningen 
ett resultatmål om minst 3,0% av skatter och generella bidrag.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

- att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1.25 % enligt SKR:s 
rekommendation (cirkulär 20:7).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,0 %. 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 
 

Anna-Karin Skatt (S), ordförande i kommunstyrelsen, lämnar ett 
tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag och föreslår kommunfullmäktige 
besluta även om följande, som fallit bort från det ursprungliga förslaget: 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som kommunen 
gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på 
låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun och 
att detta sker under kommande tre årsperiod. Underförstått att 
ytterskolorna under denna tidsperiod är kvar. 

- att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun 

 
- Att målen för god ekonomisk hushållning för verksamheten ska 

uppnås, vilket innebär: 
o att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 

strategiska planen samt 
o att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt 

och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.  
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- Runo Johansson (L) och Ingemar Johansson (L) yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens då kommunstyrelsens förslag till budget i nuläget 
inte är finansierad i händelse av en eventuell kommande 
folkomröstning som gör att Lindängens äldreboende ska vara kvar och 
att miljöpartiets förslag till budget för 2021 ska beredas samt att väckta 
tilläggsyrkanden som lagts under kommunfullmäktiges sammanträde 
beaktas. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktige, av de extra medel i BP som tilldelas SON, gör en 
riktad budgetprioritering på 6 mnkr med syfte att behålla Lindängen 
och att förstärka hemvården. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta 
ställning till budgetberedningens förslag utan beaktande av bilagan. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 13,8 mkr, för förskola i Ekedalen tas bort.  

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 5 mkr, för ”Rudbecks gymnasiet-lösning matsal” tas 
bort.   

 
- Karin Olofsson (MP) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag skrivs in i Strategiska 
mål för Tidaholms kommande budget.   

 
- Ambjörn Lennartsson (M) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) yrkar bifall till 

Johanssons med fleras återremissyrkande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns åtta förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Skatts tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag, Johanssons med 
fleras yrkande om återremiss, Dverstorps fyra tilläggsyrkanden till 
kommunstyrelsens förslag och Olofssons tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.  
  
Ordföranden ställer först Johanssons yrkande om återremiss under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.   
 
Beslutsunderlag 
 Miljöpartiets förslag till budget 2021. 
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 Kommunstyrelsens beslut § 184/2020 ”Beslut om strategisk plan och 
budget 2021-2023”, 2020-10-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2021-
2023”, controller Louise Holmvik, 2020-09-14. 

 Strategisk plan och budget 2021-2023. 
 Strategisk plan och budget 2021-2023 – Bilaga. 

 
Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Ida Davidsson (M) Petri Niska (SD), Aili Räisänen 
(SD), Birgitta Andersson (L), Chris Vipond (MP), Annelie Sandstedt (C), 
Gunilla Dverstorp (M), Ulf Persson (), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD), 
Ingemar Johansson (L), Karin Olofsson (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (-), 
Lennart Axelsson (C), Lennart Nilsson (SD): 
”Jag vädjar till samtliga partier och politiker i Tidaholm oavsett tillhörighet att 
gemensamt uppmuntra våra kollegor i SON att avvakta med att verkställa 
beslutet gällande flytt av Lindängen till Folkinitiativet är genomfört. Demokrati 
är viktigt. Vi måste lyssna på Tidaholmarna när vi tillsammans skapar 
förutsättningar för framtiden.  
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Budgetberedningen 
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2020/309 

§ 100 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari – augusti år 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
samt att lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av strategisk plan 
och budget för åren 2020-2022 att samtliga nämnder ska ta fram en 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober 
månad.  
 
Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med 
delårsbokslut augusti och årsredovisning. 
Strategiska mål – uppfyllnad 
Delårsrapporten inkluderar en samlad bedömning av kommunens 
måluppfyllnad efter 8 månader.  
 
Ekonomiskt utfall  
Delårsrapporten inkluderar upprättad resultat-, balansräkning och 
kassaflödesanalys för kommunen och kommunkoncernen.   
 
Helårsprognos 
Hela prognosen är högst osäker med anledning av den pågående corona 
(COVID-19) pandemin och dess ekonomiska effekter som bedöms vara 
omfattande och i nuläget inte möjliga att prognostisera.  
 
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens verksamheter 
prognostiserar en budget i balans.  Prognoserna från samtliga övriga nämnder 
(BUN, SON, SBN) indikerar underskott mot respektive budget. 
Samhällsbyggnadsnämndens underskott har ökat sedan senaste prognosen i 
maj, medan SON och BUN:s prognoser har förbättrats.  
 
BUN, SON, och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De 
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för 
2020 uppnår inte en budget i balans.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnd vidta åtgärder för 
att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och 
är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar  
3,0 % av skatter och bidrag.  
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Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +5,6 miljoner kronor, vilket är 
ett underskott mot budget på 17,5 miljoner kronor. Det motsvarar +0.7 % av 
skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning om 3,0 % av skatter och bidrag.  
 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta för göras 
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Av 
riktlinjen framgår det att RUR får disponeras om det årliga underliggande 
skatteunderlaget för året ligger under den genomsnittliga utvecklingen de 
senaste tio åren.  Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för år 
2020–2023 där effekterna av den ändrade bedömningen för 2019 kommer att 
slå igenom i redovisningen på 2020. En annan förutsättning är att medlen från 
RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 183/2020 ”Beslut om delårsrapport för 

Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2020”, 2020-10-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport Tidaholms kommun 

avseende januari-augusti år 2020” ekonomichef Henrik Johansson, 
2020-09-18. 

 Rapport ”Delårsrapport – Augusti 2020 (Tidaholms kommun)”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 105/2020, ” Beslut om 

delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari - 
augusti år 2020”, 2020-09-10.  

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 67/2020 ” Beslut om delårsrapport 
för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2020”, 
2020-09-15.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 76/2020 ”Beslut om 
delårsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari - 
augusti år 2020” 2020-09-15. 

 Jävsnämndens beslut § 19/2020 ”Beslut om delårsrapport Januari-
Augusti 2020 Jävsnämnden”, 2020-09-25 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 115/2020 ”Beslut om 
delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
augusti år 2020”, 2020-10-01  

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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1 Sammanfattning 

Perioden kan delas in i före och efter Corona. Från och med mars månad har 
pandemiutbrottet påverkat hela kommunen. Pandemin och arbetet som genomförts påverkar 
alla nämnder och verksamheter på olika sätt både operativt, strategiskt och ekonomiskt. 

Helårsprognosen är mycket svår att göra dels för att Coronapandemins fortsatta effekter är 
svåra att förutsäga och dels för att beslutade anpassningar verkställs i verksamheterna. 
Vissa anpassningsåtgärder är beroende av att planerade investeringsbeslut verkställs och att 
ombyggnationer genomförs i tid för att verksamheten ska kunna nå en budget i balans. 

Perioden har präglats av att bemanna verksamheten och hindra smittspridning bland de 
mest sköra äldre samt övriga personer som tillhör riskgrupper med anledning av den 
pågående pandemin Covid -19. Tidaholms kommun följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och har kontinuerlig kontakt med smittskydd i Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen. Trots att verksamheten följer de rekommendationer som kommit från 
Folkhälsomyndigheten har smitta förekommit på kommunens äldreboende. 

Flera verksamheter har gjort personalförändringar dels kopplat till pandemin och dels för att 
anpassa verksamheten till den ekonomiska situationen.  Vidare har det gjorts förändringar i 
bemanning kopplat till heltidsprojektet, som startade 1 januari vilket innebär en ekonomisk 
och organisatorisk utmaning. Schemaförändringar har genomförts för att optimera nyttjandet 
av kommunens personal med anledning av projektet. Det har varit svårt att utvärdera 
effekterna av förändringen under rådande omständigheter. 

Helårsprognosen för Tidaholms kommun är ett resultat på 5,6 miljoner kronor, jämfört med 
budget på 23,1 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 17,5 miljoner kronor. 
Prognosresultatet motsvarar 0,7% av skatter och bidrag vilket innebär att kommunen inte 
uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0% av skatter och bidrag. 

Delårsresultatet för januari till augusti uppgår till 37,2 miljoner kronor. Resultatet är 22,2 
miljoner bättre än för samma period föregående år. Detta beror på att intäkterna från 
generella statsbidrag har ökat jämfört med 2019. Kommunens nettokostnader är oförändrade 
jämfört med föregående år. 

Kommunens måluppföljning visar på att kommunen har i delårsrapporten 2020 11 mål som 
är gula och 1 grönt mål. Vilket innebär att kommunen inte uppnått sina uppsatta mål, men 
närmat sig målet inom samtliga målområden. 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Viktiga händelser 

Med anledning av Coronapandemin har en mängd åtgärder vidtagits och många 
arrangemang som kommunen planerat har fått flyttas till hösten eller helt ställas in. I viss 
mån ersätts vissa aktiviteter med digitala alternativ. 

Tidaholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har kontinuerligt 
kontakt med smittskydd i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. För att förhindra 
smitta ska personal stanna hemma om de har symptom. Besöksförbud är infört på samtliga 
äldreboenden för att skydda de mest sköra äldre. Trots att verksamheten följer 
rekommendationerna och att åtgärder vidtagits har smitta förekommit på kommunens 
äldreboenden. 

Uthyrningen av idrottshallarna och besöksantalet på till exempel badhuset och 
ungdomsverksamheten har minskat drastiskt. Ett flertal åtgärder vidtagits och de flesta 
aktiviteter, såsom simskola, vattengympa och babysim har helt fått ställas in i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Verksamheterna har hittat nya lösningar.  Till 
exempel erbjuder Biblioteket en helt ny service i form av hemleverans av böcker, bokpåsar 
som kan hämtas utanför biblioteket, digital läsecirkel och en digital lösning för 8-årsboken. 

Tidaholms museum, Turistbyrån och Barnens hus arbetar med projektering inför ombyggnad 
och samlokalisering. En tillfällig flytt av Turistbyrån till bibliotekshuset under 
ombyggnadsperioden förbereds. Muséet har varit stängt sedan den 1 juni. Med anledning av 
Coronapandemin har besöksantalet minskat drastiskt, alla planerade gruppbesök har 
avbokats och stora evenemang har fått flyttas till hösten eller helt ställas in. En ny konstnärlig 
utsmyckning har invigts på Gamla torget och är nu på plats. 

Tidaholms kommun har genomfört en företagarfrukost på Hellidens slott för att redogöra för 
det fortsatta arbetet med den mark som erbjöds Nobia. Business Region Skaraborg 
presenterade hur de har samlat och paketerat Skaraborgs kommuners erbjudande under 
deras första år och hur de nu marknadsför kommunernas siter. 

Som en del i arbetet med Tidaholms platsvarumärke har runda platsen på Gamla torget fått 
ett konstverk, nya sittplatser och gratis wifi. En ny Tidaholmsskylt intill idrottshallen samt ett 
konstverk i Rosenbergsrondellen invigdes i början på maj. 

Tidaholm är en bland fyra kommuner i Skaraborg med i ett pilotprojekt för att skapa en 
eventuell inflyttarservice i Skaraborg. Pilotprojektet har i januari haft en sista workshop och 
arbetet har presenterats under våren. 

Rosenbergsskolan F-6 togs i bruk under försommaren 2020. Tidaholms kommun har fått en 
ny modern skola som möjliggör flexibla lärmiljöer för eleverna samt en god arbetsmiljö för 
elever och personal. I anslutning till skolan byggs en idrottshall som beräknas stå klar under 
hösten 2020. Beslut har tagits om att bygga en ny förskola med fyra avdelningar på 
Rosenberg. Det gör att kommunen kan fortsätta arbete kring verksamhet och lokaler 
kopplade till förskolan, som påbörjades 2019. I samband med sommarlovet startade 
ombyggnad av den nya 7-9 enheten på Hellidskolan igång. Ombyggnation och uppbyggnad 
beräknas pågå under läsåret 20/21. 

Byggnationen av ett nytt gruppboende för LSS är nu klart och togs i bruk i juni 2020. 

2.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

Vision 

För att veta vart kommunen vill och vad kommunen vill uppnå har en strategiskt plan och 
budget arbetats fram. Vi, kommunens politiker tillsammans med engagerade och 
intresserade Tidaholmare har arbetat med hur vi vill se kommunen i framtiden. Vision och 
målbild utgår från kommunfullmäktiges viljeriktning.
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I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag i Tidaholms kommun ska vara trygg och 
säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla invånare. Därför är 
samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för 
våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar 
och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar 
och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för 
individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Styr- och ledningsmodellen utgår och bygger på en kommungemensam vision. Under 
visionen finns fem målområden för verksamhetsstyrning, ett målområde för kommunen som 
attraktiv arbetsgivare samt ett område för ekonomistyrning. Syftet med att tillämpa fem 
målområden inom verksamhetsstyrning är att bredda kommunens styrmodell så att 
kommunen kan utvecklas på olika områden mot den vision som kommunfullmäktige har 
fastställt. För att tydliggöra ambitionsnivå och inriktning på målen och för att skapa 
förutsättningar för uppföljning kompletteras målen med indikatorer. Respektive målområde 
har brutits ner till ett antal strategiska mål som tydliggör vad kommunen vill uppnå. De 
strategiska målen är knutna till olika ansvarsområden (nämnder) för att skapa styrning ner på 
verksamhetsnivå. 

De övergripande strategiska målen fastställs av Kommunfullmäktige. Utifrån ansvar för de 
strategiska målen och dess strategi bryter varje verksamhetsnämnd ner till ett eller flera mål 
till sin nivå för att jobba utifrån. Respektive verksamhetsnämnd fastställer därefter sin 
verksamhetsplan. Målen följs upp två gånger per år, i delårsrapport Aug och i 
årsredovisningen. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april och beslutar om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

Målområde Beskrivning 

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

Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och 
trygghet. 

Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat 
boende för alla. 

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

Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov 
och förutsättningar. 

Attraktiv arbetsgivare Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god service till medborgare och 
andra aktörer. 

God ekonomisk 
hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt 
verksamhetsmässiga mål uppnås. 

Mål- och resultatuppföljning 

För att få en antydan om kommunen når målen, det vill säga om kommunen uppnått resultat 
av arbetet genomförs en analys av målen. Det görs genom att analysera resultatet av bland 
annat nämndernas mål och mätning genom olika indikatorer. 

För att få en överblick används färgkodade symboler för bedömningen av resultatet och 
målen. 

Efter rubrikerna analys, värdering, lärdomar och förslag på förbättringar visas den eller de 
indikatorer som är en del av bedömningen av resultatet för målet. Den eller de indikatorer 
som är en del av bedömningen av resultatet för målet syns i indikatortabellen. Tabellen visar 
på målvärde och utfall, vilket ligger till grund för värdering. Indikatorns färg/status sätts utifrån 
måluppfyllelse, där grön (cirkel) är 100 % , gul (romb) är 80 till 99 % och röd (kvadrat) är 
under 80 %. 

För att arbeta med en enhetlig och likvärdig bedömning vid uppföljning av nämndens mål 
eller strategiska mål gäller: 

• För att ett mål skall vara ”grönt” krävs det att mer än 50% av indikatorerna/nämndmål 
är gröna och övriga är gula samt ingen är röd. 

• Ett mål är rött om minst 50% av indikatorerna/nämndmål är röda 

• Övriga fall är målet gult 

Förtydligande: Flera av indikatorerna är knutna till undersökningar som inte genomförs varje 
år, till exempel SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Det innebär att 
vissa indikatorer kan sakna resultat vissa år. Indikatorerna visar även könsuppdelning men 
för vissa indikatorer saknas dessa värden, vilket gör att kolumnen är tom. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att kommunen har uppnått målet 

 Gult betyder att kommunen har närmat sig målet men inte uppnått målet 

 Rött betyder att kommunen varken har närmat sig eller uppnått målet 

Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun 1 2  

Medborgaren i fokus  4  

Boende  1  

Näringsliv  1  

Livslångt lärande  1  

Attraktiv arbetsgivare  1  

God ekonomisk 
hushållning 

 1  
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Kommunens mål avseende god ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella 
mål samt verksamhetsmål ska uppnås. Måluppföljning visar i delårsrapporten 2020, 11 mål 
som är gula och 1 grönt mål. Jämfört med årsredovisningen hade kommunen 10 mål som 
var gula och 2 gröna mål, vilket innebär en oförändrad måluppfyllelse jämfört med 
årsredovisningen. 

Måluppföljningen visar på att kommunen inte kommer nå de uppsatta målen för 2020. 
Sammanställningen visar på att kommunen närmar sig målen eller att de delvis är uppfyllda 
inom samtliga målområden. 

Attraktiv kommun 

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

Strategiskt mål: Tidaholms medborgare upplever kommunen som en bra plats att leva och 

bo i 

 

Analys: Inledande mening som beskriver målet 

Generellt har vår och sommar inneburit förändringar på grund av Covid-19 och en utmaning 
med att bibehålla kvalitén i kommunens tjänster och arbetssätt. Att delge information, ställa 
om till digitala möten med bibehållen kvalité av kommunens tjänster har krävt snabb 
handlingskraft. Fokus framåt är att utröna behov samt öka delaktighet genom 
medborgardialog med medborgare, företagare och förvaltningar. 
Platsvarumärket med fokus på hållbarhet, kompetens och innovationskraft är en i raden av 
flera projekt för att verka för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en lokal handel. 
I utemiljön har flera cykelbanor och övergångsställen skapats för att öka tillgängligheten. I 
enkäten Offentliga rummet ger medborgarna stråk längs med Tidan och Turbinhusön ett högt 
betyg medan centrum på kvällstid får ett lågt betyg. 
Med Covid-19 har antalet besökare till alla verksamheter minskat radikalt. Barnens hus, 
muséet, turistbyrån, badhuset och ungdomsverksamheten har tappat många besökare. 
Turistbyråns besökare och alla utövare med familjer som kommer med de stora 
evenemangen Giffcupen och U6 Cycle Tour, som båda ställdes in, uteblev och mycket få 
utländska turister kom till Sverige och Tidaholm. Biblioteket har kunnat ställa om sin service 
med hemkörning och utlämning på trappen. Många föreningar pausade sina verksamheter 
under våren. Trots att kultur- och idrottsevenemang ställts in och nöjesutbudet minskat på 
grund av Covid-19 så ger medborgarna mycket goda omdömen på tillgång till parker och 
grönområden där fler vistats under denna tid samt möjligheten att utöva fritidsintressen. 
Många har vistats i kommunens skog och mark, strövområden och vandringsleder har i 
större utsträckning använts när andra aktiviteter ställts in. Centrum kvällstid upplevs som en 
otrygg plats där målet inte uppnåtts vilket gör att aktiviteter får skapas för att öka trivseln och 
tryggheten. 
Segregering och utanförskap tenderar att öka med Covid-19. Lågkonjunktur påverkar det det 
ekonomiska läget negativt för kommunen och arbetslösheten ökar. Med detta ansöker fler 
om ekonomiskt bistånd. Även orosanmälningar gällande barn, våld i nära relation och 
missbruksproblem ökar. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 
Värderingen bygger på att 2 nämndmål är gröna (uppnått målet), 1 nämndmål är gult (delvis 
uppnått målet) och 1 nämndmål är rött (ej uppnått målet). 3 gula indikatorer (närmar sig 
målvärde) och 1 röd indikator (ej uppnått målvärde) 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Med Covid-19 har rutiner och processer anpassats när 
förvaltningar ställts inför nya utmaningar och prioriteringar. Inför framtiden kan en 
kartläggning behövas för att titta på effektivare arbetssätt och möjligheten att utföra arbete 
även utanför den fysiska arbetsplatsen. Bibehåll och i vissa fall öka samverkan mellan olika 
samhällsaktörer och att arbeta med tidiga och förebyggande insatser är viktig för 
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medborgarnas hälsa. Att stödja föreningar och underlätta för medborgare att utöva 
fritidsintressen är än viktigare i dessa tider. Arbeta aktivt med att skapa ett positiv upplevelse 
av centrala offentliga platser. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Andel hushåll med 
tillgång till minst 100 
Mbit 

75,3 % 75 % 83,6 % 95 %   

Medborgarundersökning, 
NRI (nöjd regionindex, 
faktorn rekommendation) 

- 61 - - -  

Upplevelse av centrala 
offentliga platser i 
Tidaholms kommun 

46 % 51,8 %  70 %   

Medborgarundersökning, 
NRI  (nöjd regionindex, 
faktorn Helhet) 

- 61 - - -  

Strategiskt mål: I Tidaholms kommun råder en god och jämlik folkhälsa/social hållbarhet 

 

Analys: För att skapa förutsättningar för en god folkhälsa och minskade hälsoskillnader i 
befolkningen utvecklar kommunen befintliga verksamheter inom prioriterade områden. Det 
långsiktiga arbetet för jämlika livsvillkor är viktigt för att dämpa konsekvenserna av rådande 
pandemi. Skillnaderna i hälsa minskar inte i en ansträngd omvärld, snarare tyder utbrottet av 
Covid-19 på en ökad risk för utsatthet kopplat till snabba förändringar på arbetsmarknaden, 
social isolation och ett ökat hemmavarande. 

Arbetet ska ha fokus på medborgares mänskliga rättigheter, välbefinnande och hälsa. Trots 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19 bedöms möjligheten att 
kunna utöva sina fritidsintressen genom deltagande i idrottsföreningar som oförändrat. 
Mängden människor i kommunens friluftsområden har ökat kraftigt under pandemin. I 
kommunen har ett flertal fortbildningsinsatser inom barnrätt, delaktighet och medborgardialog 
ägt rum. 

I arbetet med att motverka segregering och utanförskap under rådande pandemi har kultur- 
och fritidsnämnden med stöd från Folkhälsorådet erbjudit gratis sommarlovsaktiviteter för alla 
barn och unga under namnet Sommararena Bruksvilleparken. Social- och 
omvårdnadsnämnden arbetar med förebyggande insatser bland annat genom uppsökande 
verksamhet till personer med funktionsnedsättning och äldre som kan behöva stöd och 
vägledning om vart man kan vända sig i olika sammanhang under pandemin. I det 
strategiska perspektivet har samhällsbyggnadsnämnden färdigställt Översiktsplanen och nu 
väntar politiska beslut. 

För att satsa på tidiga insatser och stödja ett stärkt föräldraskap, individens utveckling och 
möjlighet till fullföljda studier arbetar barn- och utbildningsnämnden med tvärprofessionella 
insatser i förskola och skola för att tidigt främja goda lärmiljöer. Tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden sker arbete för att förbättra tillgängligheten av stöd i föräldraskapet. 
Familjecentralen är en viktig arena där nyblivna föräldrar får kunskap om föräldraskapet och 
barns utveckling samt där det pågår en mängd aktiviteter som syftar till att stödja familjer i att 
bibehålla en god psykisk och social hälsa. 

Med fokus på att avskaffa alla former av diskriminering och våld i det offentliga och privata 
rummet har barn- och utbildningsnämnden under våren 2020 tagit fram en strategi som 
beskriver hur grundskolan, fritidshem samt grundsärskolan ska ta sig an det statliga 
jämställdhetsuppdraget. Syftet med nämndens strategi är att säkerställa att alla elever, 
oavsett kön, har lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter i skolan. I en skola som 
gestaltar jämställdhet ska till exempel lärarens förväntningar på eleven, lärarens 
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bedömningar av elevens skolprestationer och beslut om särskilt stöd vara oberoende av 
elevens kön. Kommunen arbetar också i samverkan med externa parter för att motverka våld 
i nära relation. En kartläggning har visat personalens behov av ökad kunskap med fokus på 
hedersrelaterat våld och förtryck, varför en sådan utbildning anordnas under året. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 3 nämndmål är gula (delvis nått målet) samt 1 indikator är röd 
(inte nått målet). Indikatorerna är ej mätta för för 2020, men alla indikatorer var vid senaste 
mätningen gröna. Två av indikatorerna har en något nedåtgående trend och två indikatorer 
har en uppåtgående trend. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att vid en 
framtida revidering av jämställdhetsstrategin finns behov av att fokusera på verksamheternas 
arbete med att förmedla jämställdhet. 

Med anledning av Covid-19 pandemin är det extra viktigt för kultur- och fritidsnämnden att 
kunna erbjuda ett rikt friluftsliv genom väl underhållna kanot-, cykel-, rid- och vandringsleder. 

För social- och omvårdnadsnämnden är det viktigt att fortsätta arbetet med förebyggande 
insatser. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Sjukfrånvaro för 
medborgare i 
Tidaholms 
kommun 
(dagar) 

10,8 9,6  10,5   

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

78,1 % 78,4 %  80 %   

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

86% 84,8%  88%   

Invånare med 
fetma, andel 
(%) 

17 %   16 %   

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett förbättrat miljömässigt hållbart samhälle 

 

Analys: Utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle pågår i kommunens alla 
nämnder. En del i hållbarhet är att nå målet 100% återtag av IT-utrustning och att återbruka 
där det är möjligt. Pappersutskrifterna fortsätter att minska och en förvaltning är 
miljödiplomerad. Nämndens arbete med att digitalisera ansökningar och godkännande som 
tidigare varit i pappersform bidrar till att minska pappersutskrifterna. 
Kommunens ledningsnät som är kopplat till reningsverket belastas hårt vid nederbörd vilket 
tyder på felkopplingar där fastigheters dagvatten är kopplat till avlopp. Ledningsnät och 
vattenverk ses över i framtiden för att kunna frigöras till fler abonnenter, även utanför 
centralorten. Kommunen har gott om stationer för återvinning både i centralorten och 
kommunens mindre samhällen. FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) står för 
stationerna men har avtal om skötsel med kommunens renhållningsenhet. Nytt är införandet 
av matavfallsinsamlingen. Kommunens bespisningar och kök arbetar löpande med att 
minska matsvinnet där mätningar utförs ett par gånger per år. I medborgarundersökningen, 
NMI (nöjd medborgar-index, faktorn miljöarbete) är det främst förbättringar av betygsindexen 
för gata och vägar, miljöarbete, grundskolan, idrottsanläggningar samt äldreomsorgen som 
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kan höja helhetsbetyget. Utveckling och förbättring av gång- och cykelvägar bidrar till en 
större möjligt att gå eller cykla istället för att åka bil. Arbetet med att konvertera och göra 
kommunens fastigheter fossilbränslefria pågår. 

Värdering: Målet är uppnått. 

Värderingen bygger på att 4 nämndmål är gröna (uppnått målet) och 1 nämndmål är gult 
(delvis nått målet). 2 gröna indikatorer (närmar sig målvärdet) och 2 gula indikatorer (uppfyllt 
målvärde). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Förändrat arbetssätt under Covid-19 leder till högre 
nyttjandegrad av digitala verktyg. Att tillhandahålla utbildning och information är 
resurskrävande men öppnar också möjligheter till nya mötesstrukturer framöver. Långdragna 
politiska beslut gör det svårt att planera upphandlingsfaser vilket i framtiden får planeras med 
upphandlingsenheten. Strategin borde kompletteras med social hållbarhet. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Tidaholms kommuns 
placering i Aktuell 
hållbarhet/Miljöaktuellts 
kommunranking 

151 178  150   

Medborgarundersökning, 
NMI (nöjd medborgar-
index, Faktorn 
Miljöarbete) 

- 56 - - -  

Insamlat hushållsavfall 
totalt, kg/person 

218,8 216  219   

Insamlat mat- och 
restavfall, kg/person 

218,8 216     

Medborgaren i fokus 

Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet. 
 

Strategiskt mål: Tidaholms medborgare har stort inflytande 

 

Analys: För att nå målet om att medborgarna i Tidaholms kommun ska ha ett stort inflytande 
har bland annat en e-tjänst, Tidaholmsförslaget tagits fram, som förenklar möjligheten att 
lämna förslag till förtroendevalda politiker. Sedan lansering i slutet av 2019 har 19 förslag 
inkommit och fem förslag har fått fler än 50 röster och tas därmed upp i politiken för beslut. 
E-tjänsten skall bidra till att medborgare upplever det enklare att lämna förslag samt ett 
större engagemang för politiska frågor. Förbättringar har gjorts för att inte exkludera några 
medborgare som inte har tillgång till dator eller e-postadress. 

I februari har politiken och tjänstepersoner gått en utbildning i medborgardialog i komplexa 
situationer som syftade till att ge stöd och verktyg i komplexa och strategiska frågor. Arbetet 
med att anordna medborgardialog har försvårats i och med pandemin. Under sommaren har 
medborgare genom Folkinitiativet väckt möjlighet, enligt lag, om kommunal folkomröstning i 
ett ärende kring äldreboende Lindängen vilket bereds och hanteras i  kommunfullmäktige 
under hösten. 

Inom barn- och utbildningsområdet har utvecklingsarbete kring delaktighet och inflytande 
påbörjats utifrån folkhälsomedel. Arbetet kommer pågå till vårterminen 2023. Inför 
sommarlovsaktiviteterna har dialog genomförts med skolklasser, elevråd för att få in 
önskemål och synpunkter på kommande aktiviteter. 

Under perioden jan- juni har det inkommit totalt 118 stycken synpunkter och klagomål till 
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kommunen. Av dessa har 39 stycken synpunkter eller klagomål lagts till framtida planering 
och kommer att åtgärdas, 39 stycken åtgärder har hanterats direkt eller kommer hanteras 
inom kort samt resterande kräver ingen åtgärd eller ingen åtgärd genomförs alternativt 
hänvisats till annan myndighet. 

Indikatorerna på underliggande nivå ligger i stort på en positiv utveckling och i merparten 
ligger kommunen högre än rikssnittet. För indikatorerna på strategisk nivå ses en 
nedåtgående trend. En orsak för indikatorn som rör faktorn påverkan är att målvärdet höjts 
mellan 2017 och 2019 trots att utfallet är detsamma. För indikatorn Inflytandeindex i sin 
helhet har indexet sjunkit men är inte säkerställt sämre sen senaste mätning samtidigt som 
målvärdet höjts från 2017 till 2019. Tidaholms kommuns index ligger högre än rikssnitt för 
båda indikatorerna och bör inför 2021 ligga på samma målvärde som 2020 för att bibehålla 
nivån. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 1 nämndmål är grönt (uppnått målet), 3 nämndmål är gula (delvis 
nått mål), 1 nämndmål är rött (ej närmat sig målet) samt 1 indikatorer är grön (uppfyllt 
målvärde för indikatorn) samt 1 gul (närmat sig målvärde för indikatorn). 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  Medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan 
bör stärkas ytterligare och då särskilt i komplexa frågeställningar som berör flera områden 
och olika målgrupper. Tidaholms kommun bör därför utbilda tjänstepersoner och politiken 
ytterligare och genomföra fler medborgardialoger i tidigt skede för att på så sätt utveckla 
Tidaholm som kommun och skapa förtroende bland medborgarna. 

Som en del av det fortsatta utvecklingsarbetet är att ta fram en gemensam struktur för 
ständiga förbättringar samt väva in synpunktshantering som en del i det dagliga arbetet. En 
del i utvecklingen är också att ta emot synpunkter och klagomål  av personal internt inom 
kommunen kopplat till redan befintligt system, DF respons. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Medborgarundersökning, 
NII (nöjd inflytande 
index, Helhet) 

- 44 - - -  

Medborgarundersökning, 
NII (nöjd inflytande 
index, Faktorn 
Påverkan) 

- 43 - - -  

Strategiskt mål: Tidaholms medborgare känner sig trygga så väl inomhus som utomhus 

 

Analys: Kommunen arbetar med polis, räddningstjänst, kommunens säkerhetssamordnare 
inom ramen för brottsförebyggande rådet i metodiken EST (Effektiv samordning för trygghet) 
som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Under vår och sommar har kommunen 
tillsammans med polisen arbetat för att lösa medborgares missnöje över trafik och fordon 
med hög ljudvolym i centralorten. 
Flera verksamheter har haft minskade öppettider, även planerade och oplanerade 
stängningar på grund av Covid-19. Besöksantalet sjönk radikalt och bemanningen har varit 
sårbar. Kultur- och fritidsnämnden ställde delvis om och stöttade social och 
omvårdnadsnämnden med matdistribution inom hemvården. Att uppnå målet på 90% att alla 
klienter/brukare och boende ska känna trygghet är en stor utmaning med Covid-19. 
Verksamheter och boenden har stängts för att värna om äldres liv och hälsa. Stängningar 
och social distansering kommer troligtvis i längden få andra konsekvenser som otrygghet, 
depression och ohälsa. 
Med anledning av rådande pandemi har kommunens tillsynsmyndighet har fått planera om 
och fördela resurser till att kontrollera trängsel på kommunens restauranger och 
uteserveringar. Radonprojektet har inte kunnat genomföras på grund av Covid-19. 
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I medborgarundersökningen (NRI, nöjd region index, faktorn trygghet) skiljer sig upplevd 
trygghet åt beroende på om man bott i kommunen 2 år eller kortare eller om man bott i 
kommunen 11 år eller längre. De som bott längre i kommunen ger ett lägre betygsindex än 
de som bott en kortare tid i kommunen. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 1 nämndmål är grönt, 2 nämndmål är gula samt 1 nämndmål är 
rött. 1 indikator (närmar sig målet) och 1 indikator (ej uppnått målvärde). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att medborgare ska känna sig trygga bör 
trygghetsvandringar genomföras återkommande. Verksamheterna anpassar sig efter 
restriktionerna för Covid-19 och justerar öppettider och tillgänglighet efter hand. Utökat 
hemarbete och förändrade arbetssätt är en lärdom som troligen kommer förändra arbetssätt 
inom flera områden. Att stödja individer i att känna trygghet och kontinuerligt diskutera 
bemötande i olika situationer skapar handlingsberedskap i olika situationer. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Medborgarundersökning, 
NRI (Nöjd region index, 
Faktorn Trygghet) 

- 54     

Vattentäkter med 
vattenskyddsområde, 
andel (%) 

50 % 50 %  100 %   

Strategiskt mål: Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras 

 

Analys: Kommunen arbetar kontinuerligt med att underhålla och uppdatera 
tillgänglighetsdatabasen. Länk till tillgänglighetsdatabasen finns på kommunens hemsida och 
under respektive verksamhet. Även tillgängligheten på hemsidan ses över gällande textning 
och syntolkning. 
Kommunens lokaler är i stort anpassade och tillgängliga, flytt planeras för de verksamheter 
som idag finns i lokaler som inte är tillgängliga. 
I utemiljön har flera gång- och cykelbanor samt övergångsställen skapats för att öka 
tillgängligheten och skapa en säkrare och tryggare väg. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 2 nämndmål är gröna och 1 nämndmål är rött. 2 indikatorer som 
inte är klara (bedöms som att de närmar sig målvärde). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Ett aktivt arbete med tillgänglighet skapar ett 
inkluderande samhälle. Utmaningar just nu är ett överklagat bygglov och omprioriteringar 
pga Covid-19 och kommunens ekonomi. 
Att leva upp till skärpta lagkrav är ett arbete som till hösten kräver omfattande arbete. 

För att stärka funktionsvariationsperspektivet bör vidareutveckling ske och genomsyra alla 
kommunens verksamheter. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Informationsindex 
för kommunens 
webbplats -
 Personer med 
funktionsnedsättning 

   80   

Andel åtgärdade 
inkomna upplevda 
hinder (%) 

   60 %   
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Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av 

samverkan, hög kvalitet och effektivitet 

 

Analys: För att främja att kommunens verksamheter och service skall präglas av 
samverkan, hög kvalitet och effektiviteten har Tidaholms kommun i och med pandemin 
arbetat med att anpassa och förändra stöd såväl internt, till politiken som externt till 
medborgarna. Fokus har legat på rättssäkerhet, delge information och genomföra möten 
samt bibehålla kvaliteten. 

Vidare har internt arbete genomförts gällande projekt- och processarbete samt att e-tjänster 
införs kontinuerligt. 

Gällande kunskapskraven för elever årskurs 6 och årskurs 9, i alla ämnen, låg årskurs 6 
strax över andelen i riket och årskurs 9 strax under andelen för riket. Det genomsnittliga 
meritvärdet för flickor ökar och minskar för pojkar vilket gör att gapet mellan flickor och pojkar 
ökar inom kommunen. För att stärka kvalitén på sikt har utvecklingsarbete påbörjats sedan 
2019 av det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsarbetet är i en tidig fas men en positiv 
trend ses, dock är det är ett långsiktigt arbete som kvarstår på alla nivåer. 

Medborgarundersökningen 2019 visar att Tidaholms kommun har ett rikt kulturutbud och att 
det återspeglas i mycket nöjda besökare. I och med pandemin har flera verksamheter, 
exempelvis Barnens hus, turistbyrån och badhuset ett avsevärt mindre antal besökare. 

Inom Social- och omvårdnadsnämnden visar brukarundersökningarna på att medborgarna 
överlag är nöjda med den vård och omsorgen som ges. Kvinnor är mer nöjda än män med 
sitt särskilda boende och Tidaholm ligger något över snitt i jämförelse med riket. Hemtjänsten 
i kommunen upplevs som mycket bra. Socialtjänstens klienter är i huvudsak nöjda med 
bemötande, delaktighet och inflytande. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 2 nämndmål är gröna(uppnått målet), 4 nämndmål är gula (delvis 
nått mål), 3 nämndmål är röda (inte uppnått målet) , 2 indikatorer är gröna (uppnått målvärde 
för indikatorn), 3 indikatorer är gula och 1 indikator är röd (inte uppnått målvärde för 
indikatorn). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Inom olika verksamheter ser kommunen förändrade 
beteendemönster genom bland annat tillgänglighet av service digitalt och tider som passar 
medborgare samt besökare till följd av samhällsförändringar. Kommunens verksamheter bör 
utvecklas för att möta olika förändringar och utmaningar. 

Kommunen behöver se till medborgarens behov och skapa ökad delaktighet samt inflytande i 
större omfattning med hjälp av dialoger på olika nivåer samt med olika intressentgrupper. 
Kommunen ser även att flera verksamheter och tjänster kan utvecklas och effektiviseras med 
hjälp av ny teknik. Utifrån rådande omständigheter kring rådande budget har förvaltningarna 
dock svårt att finansiera digitala lösningar och annan typ av teknisk utrustning. 

Med anledning av den demografiska utmaning kommunen står inför med bland annat 
minskade skatteintäkter behöver kommunens tjänster och service vidareutvecklas för att 
möta medborgarnas behov på ett smartare och effektivare sätt. 

Kommunen bör arbeta vidare för att stärka den interna kulturen för att tänka nytt samt skapa 
möjlighet till samverkan kring utvecklingsarbete. En del i det arbetet är att skapa en 
övergripande stödenhet till hjälp för förvaltningarna. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Antalet e-tjänster som 
kommunen erbjuder 

24 42  70   

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -

96 % 98 %  95 %   
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Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

 helhetssyn, andel (%) 

Informationsindex för 
kommunens webbplats -
 Totalt (%) 

91 % 91 %  92 %   

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%) 

84 % 82 %  95 %   

Medborgarundersökning, 
NMI (nöjd medborgar-
index, Faktorn Helhet) 

- 58 - - -  

Medborgarundersökning, 
NMI (nöjd medborgar-
index, Faktorn 
Bemötande) 

- 57 - - -  

Boende 

Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för 
alla. 
 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången till ett bra och 

varierat boende för alla 

 

Analys: Tillgången till ett bra och varierande boende har ökat med att Rosenberg har 
färdigställts och villabyggandet har påbörjats. Rosenberg erbjuder både enbostadshus och 
flerbostadshus. Markanvisningsområden har skapats för flerbostadshus där byggherrar och 
andra intressenter kan lämna intresse för att bygga. Det finns enstaka strötomter i 
kommunens yttre samhällen. Kungslena förväntas kunna exploateras med nya tomter under 
2021. Skapandet av detaljplan för Ekedalen pågår. 
Yta för verksamhetsändamål är fortfarande lågt där endast några områden finns till 
försäljning. Planläggning och undersökningar pågår för att kunna gå vidare i planarbetet. 
Kommunens mål är att framåt kunna erbjuda olika stora ytor på olika platser för 
verksamheter. Inventering och behovsanalys utförs minst 2 gånger per år för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 
Värderingen bygger på 2 gula nämndmål (delvis uppnått). 1 grön indikator (uppfyllt 
målvärde), 1 röd indikator (ej uppnått målvärde men närmar sig målvärdet), 1 röd indikator 
(ej uppnått målvärde). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Att tillämpa kommunens projektmodell för att synka alla 
delar för lyckade projekt. Arbeta med en mer långsiktig planering (områden, detaljplan, 
exploatering, försäljning) av yta för både verksamhetsändamål, en-/ och flerbostadshus. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Antal nya beviljade 
bygglov på 
lägenheter/villor 

10 15  30   

Medborgarundersökning, 
NRI (nöjd regionindex, 
Faktorn Bostäder) 

- 56 - - -  

Tillgänglig andel 32,8 % 30,84 %  40 %   
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Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

planlagd industrimark 
utifrån helhet (%) 

Näringsliv 

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

Strategiskt mål: Näringslivsklimatet ska förbättras inom Tidaholms kommun 

 

Analys: För att främja näringslivsklimatet i Tidaholms kommun har en rad insatser 
genomförts. En insats är lansering och implementering av platsvarumärket vilket har skapat 
samsyn och enighet kring hur Tidaholms ska synas. Dialogmöten som genomförts på olika 
sätt vilket ses som positivt och är en del i del i stärka klimatet för företagen. För att ytterligare 
skapa attraktionskraft för företag att etablera sig har planläggning av industrimark genomförts 
och marknadsfört utåt. 

Vidare har kommunen arbetat för att öka intresse för entreprenörskap, för att på så sätt locka 
och öka tillgång av småskaliga industriföretag och andra företag bland unga medborgare 
men även av presumtiva företagare. Fortsatt arbete har skett i samverkansgrupp, 
Samverkan skola-arbetsliv, för att samverka kring att alla barn och elever förbereds för att 
kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

Svenskt näringslivs enkät om företagsklimat visar på ett lägre resultat sedan tidigare mätning 
och resultatet från Sveriges kommuner och regioner INSIKTS-mätningen visade en 
förbättring mot föregående år. Tidaholms kommun har kompletterat dessa mätningar och låtit 
genomföra djupintervjuer med fokus på service i av företagsklimat och 
myndighetsutövningen. 

I INSIKT definieras kundnöjdheten, gällande myndighetsutövningen, genom ett antal faktorer 
som är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. För 
Tidaholms kommun ligger resultatet för dessa servicefaktorer på en hög nivå när det gäller 
området Livsmedel. Kompetens och effektivitet ligger på en något lägre nivå med ett resultat 
på 66. Tillgänglighet och bemötande har ett resultat på 74 och är de servicefaktorer som får 
högst resultat vilket också märks i intervjuerna. 

Gällande djupintervjuerna för företagsklimatet i kommunen fångas företagens syn på 
utmaningar, kommunens attityder, dialog och vad kommunen borde jobba mer med för ett 
bättre företagsklimat. Följande faktorer har analyserats utifrån intervjuerna; service och 
samverkan, strategisk nivå, kompetensförsörjning, kommunikation och upphandlingar vilket 
ger kommunen en bra grund att arbeta vidare från. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 2 nämndmål är gröna (uppnått målet), 4 nämndmål är gula (delvis 
nått målet), 1 nämndmål är rött (inte uppnått mål), 3 indikatorer är gröna (nått målvärde för 
indikatorn) samt 2 indikatorer är röda (ej uppnått målvärde för indikatorn). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Dialogmöten och mötesplatser är viktigt och har stor 
betydelse för resultatet. Det behövs ett bättre och mer strukturerat sätt att analysera 
resultatet från INSIKT-mätningen för att få fram förbättringsåtgärder. Besöksnäringen är en 
växande och mycket viktig del av det framtida näringslivet, dock är denna fortfarande i stort 
behov av utveckling. Ett långsiktigt arbete krävs gällande marknadsföring samt utveckling av 
besöksnäringen i kommunen. 

Utifrån djupintervjuer bör kommunen genomföra utveckling inom följande områden: Stärka 
branschkunskapen internt inom området tillsyn, grundläggande utbildning i 
näringslivskunskap för tjänstemän för att skapa en större förståelse för lokala näringslivet 
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och öka förutsättning för bättre dialog men även den löpande kompetensutvecklingen och 
dialog och stöttning mellan kollegor med mindre erfarenhet framhävs. Vidare lyfts även här 
dialogträffar men då koppling till specifika branscher som en viktig del. Att ge proaktiv 
information om nya lagar och regler är något som efterfrågas och tydliggöra vad som ingår i 
tillsynsavgiften. 

För att öka service service och samverkan ser företagen behov av snabb och smidiga 
processer och vem som skall kontaktas i specifika frågor samt skapa interna målsättningar 
kring svarstider och återkoppling. Vidare lyfts tydligare samordning och en samverkan mellan 
myndighetsområden som viktig för att kunna ge effektiv service. Se över möjlighet till en form 
av lots för företagen som vill etablera sig. Utifrån strategiskt mål behöver enheten för 
näringsliv arbeta fram handlings- och aktivitetsplaner som följs upp. Utifrån området 
kompetensförsörjning tas tidiga insatser bland barn och ungdomar upp som en viktig punkt 
för att skapa intresse för främst industrin. Vidare behöver kommunen ha god insikt i hur 
företagens behov ser ut. För att fånga företagens medarbetare bör arbete kring kollektivtrafik 
prioriteras för att underlätta och stärka kommunens attraktivitet. Offentliga upphandlingar är 
av stor betydelse för företagen, detta område får kommunen lågt betyg. Företagen 
efterfrågade mer kunskap och dialog kring aktuella och kommande upphandlingar. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Antal besökare på 
utvalda platser inom 
kommunen 

373 256 391 889  382 000   

Antal gästnätter 58 445   89 000   

Antalet nya företag per 
1.ooo invånare, 
Nyföretagarbarometern 

2,8 2,8  3,2   

Placering i Svenskt 
näringslivs 
företagsklimat 

173 193  145   

Total Nöjd kundindex, 
NKI samt Företagarnas 
bedömning av servicen 
inom 
myndighetsområdet 

75 72  75   

Livslångt lärande 

Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och 
förutsättningar. 
 

Strategiskt mål: Utbildningsnivån i Tidaholms kommun skall höjas 

 

Analys: Kommunens arbete med att höja utbildningsnivån i Tidaholms kommun följer en 
positiv trend. Andelen invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning i Tidaholm har under 
åren 2000-2019 ökat från 16,7 till 26,5 procent. De senaste tre åren har andelen ökat med 
cirka 0,5 procentenheter per år. Om ökningen fortsätter i samma takt blir årets resultat cirka 
27% procent vilket är målet för 2020. 

En av strategierna för att höja utbildningsnivån i Tidaholms kommun är att arbeta enligt EU:s 
åtta nyckelkompetenser. De senaste åren har Barn- och utbildningsnämnden lagt stort fokus 
på social kompetens genom att arbeta med satsningen Fullföljda studier - genom trygghet 
och studiero. 

En annan strategi är att kommunen ska arbeta med entreprenöriellt lärande samt samverka 
internt mellan förvaltningarna och med andra kommuner, högskolor, företag och 
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organisationer i Sverige och internationellt. Barn- och utbildningsförvaltningen har bland 
annat stärkt samarbetet med JU, Jönköping University, genom att vara en av deras tre VFU-
kommuner i Skaraborg. För Tidaholms del innebär det en ökad möjlighet att säkra upp för 
framtida behov av lärarkompetens. 

Agenda 2030 mål 4 påvisar vikten av att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Lärarbehörighet (lärare med pedagogisk 
högskoleexamen) är en av nyckelfaktorerna för en likvärdig utbildning liksom att skapa 
förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. 

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i Tidaholms grund- och gymnasieskolor är 
hög. Tidaholm placerar sig bland de 33 % av landets kommuner som har störst andel lärare 
med pedagogisk högskoleexamen vilket ger goda förutsättningar för elevers 
kunskapsutveckling och lärande. Inom förskola och fritidshem ser det annorlunda ut. Mellan 
åren 2015 - 2019 har behörigheten minskat från 53,9% till 45,8% och i fritidshem från 77,5% 
till 48,1%. Trots nedåtgående trend ligger behörigheten i Tidaholms kommun över riket. 

Det livslånga lärandet bland kommunens invånare främjas även av kultur- och 
fritidsförvaltningen som erbjuder museiutställningar, simskola och idrottsskola, samt insatser 
från socialförvaltningen i form av föräldrastödsgrupper och gruppverksamhet för blivande och 
nyblivna föräldrar. 

Feriepraktiken fick en oviss start med anledning av pågående pandemi Covid -19. Antalet 
praktikanter minskade med 25% från föregående år. Platser inom äldreomsorg och förskola 
togs bort. Samtliga ungdomar som ansökt om plats fick erbjudande men 11% valde att avstå. 

Bibliotekets viktiga funktion som kunskapsförmedlare har kunnat upprätthållas trots rådande 
pandemi. Detta tack vare en snabb omställning från traditionella utlån till hemsändning av 
böcker. Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ökade markant under första halvåret, 
målet för 2020 är där med redan uppnått. 

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 1 nämndmål är grönt (uppnått målet), 2 nämndmål är röda (inte 
uppnått mål), 1 indikator är gul(delvis uppnått målvärde för indikatorn) 2 indikatorer är 
grön(uppnått målvärde för indikatorn). 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Gapet mellan flickor och pojkars kunskapsresultat i 
grundskolan är fortsatt stort i Tidaholm och så även i riket. Pojkars betygsresultat ligger en 
betydande del under flickors resultat. Det påverkar pojkars möjligheter till framtida val av 
utbildning och yrke. Att minska gapet bör prioriteras. 

Att arbeta utifrån långsiktiga beslut på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt ökar 
förutsättningarna till måluppfyllelse. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

Invånare 25-64 år 
med 
eftergymnasial 
utbildning, andel 
(%) 

26 % 26,5 %  27 %   

Andel 
Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

81,9 %   81,6 %   

Gymnasieelever 
som uppnått 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola inom 4 
år, hemkommun, 

50,9 % 48,1 %  53 %   
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Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2020 
Jämförelse 

2020 
2019 

andel (%) 
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3 Ekonomi 

Helårsprognos 

Tidaholms kommuns delårsrapport visar en helårsprognos på 5,6 miljoner kronor. Detta är 
en kraftig förbättring jämfört med prognosen i maj månad som visade en helårsprognos på -
19,7 mnkr. Orsaken till förbättringen beror på förbättrade skatteintäktsprognoser. 

Under våren ökade kommunens generella statsbidrag med 21,2 mnkr. Riksdagen beslutade 
om extra generella statsbidragen för att kompensera mot minskade skatteintäkter till regioner 
och kommuner till följd av Covid-19 pandemin. Prognosen på minskade skatteintäkter i maj 
för Tidaholms kommun var - 23,3 mnkr. I den senaste prognosen för 2020 som kom i augusti 
är prognosen för 2020 endast en minskning med 8,5 mnkr. Detta innebär att kommunens 
intäkter ökar med 17,6 mnkr för 2020 jämfört med budget. 

Nämnderna har ett stort budgetunderskott i Tidaholms kommun, budgetavvikelsen visar på 
ett underskott på 27,8 mnkr mot budget. Budgetavvikelsen beror främst på att kommunens 
löpande verksamhet inte följer budget vilket innebär att nämndernas kostnadsnivåer måste 
anpassas. Kostnaderna har ökat under Covid-19 pandemin, men ökade kostnader i 
samband med Covid-19 är bara en del av det underskottet. 

Investeringsprognosen uppgår till 136,3 mnkr. Avvikelsen mot budget uppgår till 27,2 mnkr 
och beror främst på att projektet avseende rosenbergsförskola inte startats upp enligt 
tidsplanen som fanns i investeringsbudgeten. 

Prognosförutsättningar 

Kommunen har återsökt 5,7 mnkr från staten för ökade kostnader i samband med Covid-19 
pandemin. I prognosen är intäkterna för återsökningen inte medräknade då det är oklart hur 
stor del av kostnaderna som kommunen kommer bli kompenserad för. 

Det finns en stor osäkerhet gällande lönerevisionen för 2020. Ett antal fackförbund pausade 
löneförhandlingarna i våras när covid-19 pandemin pågick med hög smittspridning. Avtalen 
förlängdes till sista oktober 2020. Om avtalen som nu förhandlas kommer innebära en 
retroaktiv löneökningen eller inte finns inget svar på, vilket innebär en stor svårighet att 
prognostisera utfallet. I prognosen har viss hänsyntagits till ökade kostnader under 2020. 

Utfall 

Kommunens delårsresultat uppgår till 37,2 mnkr. jämfört med 15,0 mnkr 2019. Det 
förbättrade resultatet beror främst på ökningen av generella statsbidrag som beskrivits 
tidigare. Kommunens nettokostnader är på samma nivå 2020 som vid delårsbokslutet 2019. 
Orsakerna är att kommunen fått ersättning för höga sjuklönekostnader under 2020 på grund 
av Covid-19 pandemin, samt att lönerevisionen för ett antal fackförbund inte är klar för 2020 
och har inte påverkat resultatet 2020. Beroende på utfallet av de fackliga förhandlingarna så 
kan en kostnad på ca 5,4 mnkr påverka kommunen för helåret 2020. I övrigt har nämnderna 
krav på sig att anpassa nämndernas nettokostnader på grund av budgetunderskott från 
2019. 

Balanskravsutredning 

Kommunens resultat enligt helårsprognosen uppgår till 5,6 mnkr. I balanskravsutredningen 
har prognostiserade reavinster- och förluster på 7,9 mnkr exkluderats.  Det justerade 
balanskravsresultat uppgår därefter till 13,5 mnkr. Balanskravet bedöms därmed uppnås för 
2020. 
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3.1 Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt 
verksamhetsmässiga mål uppnås. 
 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

 

Analys: 

Tidaholms kommuns helårsprognos uppgår till 5,6 mnkr vilket motsvarar 0,7 % av skatter 
och bidrag. Kommunens totala budgetavvikelse för nämnderna är 27,8 mnkr inklusive 
kommunens övergripande prognososäkerhet samt kommunövergripande kostnader. 
Budgetavvikelsen på nämnderna beror till största del på höga kostnader inom social och 
omvårdnadsnämnden. Kostnaderna ökade redan under 2019 i nämnden. Under 2020 har ett 
antal beslut fattats inom social och omvårdnadsnämnden för att minska nämndens 
kostnader. Dessa anpassningar kommer delvis få effekt under 2020 men främst under 2021. 

Kommunens soliditet har minskat på grund av att kommunen lånefinansierat pågående 
investeringar. Kommunens soliditet prognostiseras till 34 % för 2020-12-31. I delåret uppgår 
soliditeten till 37 %.   För en längre analys se rubrik 3. Ekonomi 

Värdering: 

Målet är delvis uppnått 

Värderingen bygger på att 4 nämndmål är gröna 2 nämndmål är röda samt 1 indikator är 
grön och en indikator är röd. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: 

Nämnderna måste ha fortsatt hög fokus på att ta fram åtgärder för att nå en budget i balans 
för både år 2020 och främst hitta en kostnadsnivå för 2021 som innebär budget i balans. 
Social och omvårdnadsnämnden fattade beslut om att genomföra ett antal 
kostnadsanpassningar för att minska nämndens kostnader och nå en budget i balans, vilket 
är nödvändigt för att nå budget i balans. 

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2020 2019 

Årets 
resultat/skatteintäkter 
och kommunal-
ekonomisk utjämning 
(%) 

2,4 % 0,3 %  3 %  

Soliditet kommunen 
(%) 

39,5 % 39 %  30 %  

3.2 Resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys 

Resultaträkning 

   Kommunal koncern Kommun 

  
2020-01-01 -
 2020-08-31 

2019-01-01 -
 2019-08-31 

2020-01-01 -
 2020-08-31 

2019-01-01 -
 2019-08-31 

Verksamhetens intäkter  196 084 211 193 115 817 122 561 

Verksamhetens kostnader  -635 809 -646 882 -585 526 -593 915 

Avskrivningar  -34 741 -32 245 -22 609 -21 534 
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Verksamhetens 
nettokostnader 

 -474 466 -467 934 -492 318 -492 888 

Jämförelsestörande kostnader      

Skatteintäkter  384 956 383 525 384 956 383 525 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

 144 077 124 707 144 077 124 707 

Verksamhetens resultat  54 567 40 298 36 715 15 344 

Finansiella intäkter  465 465 1 218 650 

Finansiella kostnader  -1 712 -2 020 -745 -954 

Resultat efter finansiella 
poster 

 53 320 38 743 37 188 15 040 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Skattekostnader      

Uppskjuten skatt      

Årets resultat  53 320 38 743 37 188 15 040 

Balansräkning 

   Kommunal koncern Kommun 

 Not 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

 1 180 854 1 140 524 742 775 665 579 

Maskiner och inventarier  20 330 25 129 18 129 22 528 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

 1 201 184 1 165 653 760 904 688 107 

      

Finansiella 
anläggningstillgångar 

     

Värdepapper, andelar, 
bostadsrätter mm 

 798 3 657 11 158 11 158 

Uppskjuten skatt   15 792   

Långfristiga fordringar  1 642 101   

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

 2 440 19 550   

Summa anläggningstillgångar  1 203 624 1 185 203 772 062 699 265 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20  3 200 3 600 3 200 3 600 

Summa bidrag till 
infrastruktur 

 3 200 3 600 3 200 3 600 

      

Omsättningstillgångar 

Förråd  3 846 3 760 949 870 
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Övriga kortfristiga fordringar  81 631 101 081 100 302 83 962 

Kassa och bank  89 811 53 640 69 437 53 348 

Summa omsättningstillgångar  175 288 158 481 170 688 138 180 

      

Summa tillgångar  1 382 112 1 347 284 945 950 841 045 

 

  Kommunal koncern Kommun 

 Not 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital      

Årets resultat  53 322 28 384 37 188 4 017 

Resultatutjämningsreserv  91 735 91 735 91 735 91 735 

Lokal utvecklingsreserv  7 987 9 229 7 987 9 229 

Övrigt eget kapital  501 153 476 229 398 262 394 245 

Summa eget kapital  654 197 605 578 535 172 499 226 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 

 10 492 10 776 10 492 10 776 

Avsättning bidrag till infrastruktur  6 743 6 743 6 743 6 743 

Avsättning latent skatt   35 211   

Summa avsättningar  17 235 52 730 17 235 17 519 

      

Skulder      

Långfristiga skulder      

Checkräkningskredit   10 014  10 014 

Lån i banker och kreditinstitut  440 567 414 751 180 674 104 927 

Andra långfristiga skulder  20 890    

Investeringsinkomster  5 439 5 629 5 439 5 629 

Summa långfristiga skulder  466 896 430 394 186 113 120 570 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  28 963 56 717 18 212 53 004 

Övriga kortfristiga skulder  214 821 201 867 189 218 150 726 

Summa kortfristiga skulder  243 784 258 584 207 430 203 730 

Summa skulder  710 680 688 978 393 543 324 300 

      

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 1 382 112 1 347 284 945 950 841 045 

Ansvarsförbindelser 

   Kommunal koncern Kommun 
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 Not 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Pensionsförpliktelser inkl 
löneskatt 

   
171 050 173 140 

Borgen och andra förpliktelser    326 087 323 023 

Summa ansvarsförbindelser    497 137 496 163 

Kassaflödesanalys - tusentals kronor 

   Kommunal koncern Kommun 

 Not 
2020-08-

31 
2019-12-

31 
2020-08-

31 
2019-12-

31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat    37 188 4 017 

Justering för ianspråktagna avsättningar    -1 242 -1 381 

Justering för av- och nedskrivningar    22 609 32 639 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 

   -736 2 295 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

   57 819 37 570 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar    -2 195 -14 483 

Ökning / minskning förråd och varulager    -78 -229 

Ökning / minskning kortfristiga skulder    -10 441 8 502 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    45 105 31 360 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -95 328 -143 707 

Investeringsbidrag till materiella 
anläggningstillgångar 

   420 1 447 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    160 662 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar      

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -94 748 -141 598 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån    76 063  

Nyttjande av checkkredit     10 014 

Amortering av skuld    -10 330 -3 069 

Ökning av långfristiga fordringar      

Minskning av långfristiga fordringar      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    65 733 6 945 

      

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur      

      

Årets kassaflöde    16 090 -103 294 
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Likvida medel vid årets början    53 348 156 642 

Likvida medel vid årets slut    69 437 53 348 

Ingen sammanställd kassaflödesanalys genomförs i samband med delårsrapporten 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som vid årsredovisningen 2019 har 
använts i delårsrapporten med undantag för följande: 

• I uppgifter från TEAB AB ingår finansiell leasing enbart i årsbokslutet i den 
sammanställda redovisningen. Denna beräkning har inte gjorts inför delårsbokslutet. 
 

• När det gäller periodisering av investeringsbidrag har den äldre rekommendationen i 
RKR 18.1 tillämpats. Dvs inte enbart offentliga bidrag har periodiserats så att de 
återspeglar investeringens nyttjande utan även bidrag från icke-offentliga aktörer. 
Bokfört värde som avser icke offentliga investeringsbidrag uppgår till knappt 1,2 mnkr. 

  

Coronaviruset: 

Kommuner och regioner har med anledning av det nya coronaviruset fått ökade generella 
statsbidrag. Kommunen har fått 23,3 mnkr utbetalt avseende extra statsbidrag. I enlighet 
med "Yttrande om vissa redovisningsfrågor ... (September 2020)"  från RKR,  har 8/12 av 
utbetalt belopp, 15,5 mnkr, tagits upp som generellt bidrag vid delårsbokslutet och därmed 
påverkat resultatet positivt. 

Under perioden april - juli 2020 har alla arbetsgivare i Sverige fått återbetalning från 
Försäkringskassan av hela den redovisade sjuklönekostnaden. För kommunen uppgår 
denna till 5,7 mnkr och den har redovisats som ett bidrag. Även i TEAB-koncernen har ett 
bidrag om 45 tkr redovisats. 

Vidare har kommunen under perioden april till juni fått tillfällig nedsättning av 
arbetsgivaravgiften med ca 631 tkr. TEAB-koncernens ersättning uppgår till ca 780 tkr. Detta 
har bokförts som minskade kostnader på kontot för lagstadgade arbetsgivaravgifter. 

3.3 Redovisning 

Helårsprognos 

Balanskravsutredning 

Resultaträkning helår (tkr) Prognos 2020 Budget 2020 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter    200 821 

Verksamhetens kostnader -752 493 -716 874 -35 619 -926 306 

Avskrivningar -33 272 -31 344 -1 928 -32 639 

Verksamhetens nettokostnader -785 765 -748 218 -37 547 -758 124 

Jämförelsestörande intäkter     

Jämförelsestörande kostnader     

Verksamhetens nettokostnader efter -785 765 -748 218 -37 547 -758 124 

130



 

 

25 

jämförelsestörande poster 

Skatteintäkter 577 444 586 007 -8 563 575 974 

Generella statsbidrag och utjämning 213 950 187 743 26 207 186 602 

Verksamhetens resultat     

Finansiella intäkter 1 079 68 1 011 791 

Finansiella kostnader -1 079 -2 500 1 421 -1 226 

Resultat efter finansiella poster 5 629 23 100 -17 471 4 017 

Extraordinära intäkter     

Extraordinära kostnader     

Årets resultat 5 629 23 100 -17 471 4 017 

Driftredovisning 

Nämnder 

Kommunstyrelsen samt kommunövergripande 

Överskottet beror på kommunens prognososäkerhet som ger ett budgetöverskott, en positiv 
budgetavvikelse för kommunens pensionskostnader. Kommunstyrelsens verksamhet ger ett 
överskott mot budget på grund av ej återbesatta tjänster. 

Jävsnämnden 

Jävsnämndens samlade prognos för helår 2020 är en budget i balans. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Kultur- och fritidsnämndens samlade prognos för helår 2020 är en budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Inom Barn- och utbildningsnämnden är det främst personalkostnader inom grundskolan som 
ökat samt den interkommunala ersättningen i gymnasiesärskolan. 

Social- och omvårdnadsnämnd 

Kostnaderna har ökat inom nämnden på grund av ökade kostnader inom verksamheten för 
stöd i ordinärt boende. Hemvårdens uppdrag har ökat i omfattning vilket medfört att 
kostnaderna har ökat. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat samt kostnader för externa 
placeringar. Social- och omvårdnadsnämnden har fattat ett antal större beslut om 
kostnadsminskande åtgärder som kommer få effekt främst under 2021, men även delvis 
2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Budgetavvikelsen beror främst på ökade kostnader för kommunens fastigheter där ökade 
elkostnader samt ökade kostnader för underhåll de främsta orsakerna. 

Generella bidrag och skatteunderlagsprognos 

Skatteunderlagsprognosen från SKR är uppdaterad april 2020 (SKR 20.32), vilket är en 
prognos som påvisar ett scenario av skatteunderlagsutvecklingen. Prognosen inkluderar det 
extra generella medel som kommer tillföras kommunen (för 2020 och 2021) som skall 
kompensera för den vikande konjunkturen och effekter av Corona (COVID-19) pandemin. 

Reavinst/Reaförlust 

Underskottet beror på att kommunen i prognosen har räknat med en reaförlust avseende 
försäljning av mark till Specialfastigheter. Marken är såld till specialfastigheter men vissa 
kostnader kvarstår vilket innebär att reaförlusten inte är bokförd ännu. Prognosen för 
reaförlusten uppgår till 8,0 mnkr. En reavinst på 0,1 mnkr ingår i prognosen för 
markförsäljning. 
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Avskrivningar 

Underskott beror på att vi har aktiverat nya investeringar/anläggningar i större utsträckning. 

  

Den totala budgetavvikelsen för kommunens samtliga verksamheter uppgår till - 17,5 mnkr. 
Kommunens budgeterade resultat för 2020 uppgår till 23,1 mnkr. Sammanställningen 
innebär att kommunens prognos är beräknad till 5,6 mnkr 

Sammanställning budgetavvikelser (tkr) 
Prognos 

Budgetavvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 4 500 

Jävsnämnd 0 

Kultur- och fritidsnämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd -5 230 

Social- och omvårdnadsnämnd -25 625 

Samhällsbyggnadsnämnd -1 400 

Summa nämnder -27 755 

  

Finansiering 

Skatteintäkter 17 645 

Finansiell kostnad och intäkt 2 432 

PO-differens  

Reavinst -7 865 

Medfinansiering E20  

Avskrivningar -1 928 

Summa finansiering 10 284 

  

Avvikelse mot budget skattefinansierad verksamhet -17 471 

  

Affärsdrivande verk 

VA-verk  

Renhållningsverk  

Summa affärsdrivande verk  

  

Summa avvikelse mot budget -17 471 

Investeringar 

Investeringsbudget 2020 enligt Strategisk plan och budget 2020-2022. Ombudgeteringar från 
2019 beslutades av kommunstyrelsen i april.   

Investeringar per nämnd 

  Budget 2020 Ack Utfall 
Prognos 

helår 2020 
Avvikelse 
helår 2020 

Kommunstyrelsen 12 072 2 805 11 288 784 
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Kultur- och fritidsnämnd 1 891 903 1 444 447 

Barn- och utbildningsnämnd 6 932 5 858 6 762 170 

Social- och omvårdnadsnämnd 877 663 927 -50 

Samhällsbyggnadsnämnd 138 232 82 280 115 903 22 329 

Skattefinansierad verksamhet 160 004 92 509 136 324 23 680 

Vatten- och avloppsverk -762 2 330  -762 

Renhållningsenhet 4 309 549  4 309 

Affärdrivande verksamhet 3 547 2 879  3 547 

Totalt kommunen 163 551 95 388 136 324 27 227 

Investeringsbudget 2020 inkluderar 3 delar, 
- investeringsbudgeten som antogs i samband med strategisk plan och budget 2020-2022, 
- den ombudgetering som beslutas i samband med årsredovisning 2019, det vill säga det 
som flyttas med från föregående år, samt 
- de revideringar på investeringsplanen som kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 med 
anledning av det ansträngda ekonomiska läget i Tidaholms kommun.   

Investeringar per projekt 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppföljning av investeringsprojekt 

Skola Rosenberg - F-6 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Skola Rosenberg 93066 153 500 153 500 153 850 -350 Ja Ja 

Tillkommande Skolinvesteringar 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Tillkommande 
Skolinvesteringar 

93064 / 
93065 / 
93067 

82 000  44 610 37 390   

Förskola -
 Rosenberg 

93065 25 000 25 000 387  Ja Ja 

Idrottshall -
 Rosenberg 

93067 30 000 30 000 19 383  Nej Ja 

Ombyggnation 
Forsen / Hökensås 

93064 20 000 20 000 24 840  Ja Nej 

Ombyggnation 
Hellidsskolan 

 7 000 7 000     

Exploatering Rosenberg 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Exploatering 
Rosenberg 

 16 000 16 000 24 328 -8 328 Ja Nej 
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Expl omr 1 
93083/
95024-
877 

3 000 3 000 2 924 76 Ja Ja 

Expl omr 2 
93089/
95024-
878 

13 000 13 000 21 404 -8 404 Ja Nej 

        

Förskola Ekedalen 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Skola/Förskola 
Ekedalen 

93092 5 000 5 000 305 4 695 Nej Ja 

Projekt omformas. 

Planerat Fastighetsunderhåll 

Projektnamn 
Projekt 
Nr 

Total 
budget 

Ack 
Budget 

Ack Utfall Återstår 
Följer 

tidsplan
? 

Följer 
budget? 

Planerat 
Fastighetsunderhål
l 

93044 4 780 4 780 3 051 1 729 Ja Ja 
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4 Personal 

4.1 Måluppfyllelse 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 

Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god service till medborgare och andra 
aktörer. 
 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 

 

Analys: Våren och sommaren har inneburit stora förändringar på grund av pandemin Covid 
19. Många av våra aktiviteter såsom friskvård, kompetensutveckling för chefer samt 
introduktion av nyanställda har inte varit möjliga att genomföra. Stor fokus har istället varit att 
få ut information gällande rekommendationer och rutiner för att minska smittspridning och 
risken för smitta på våra arbetsplatser. En viktig del i detta har varit att genomföra risk och 
konsekvensanalyser enligt vårt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Vi ser att sjukfrånvaron 
har ökat till 8,4 % efter kvartal 2,  vilket till stor del beror på Covid 19. 

  

Värdering: Målet är delvis uppnått. 

Värderingen bygger på att 2 nämndmål är gröna ( målet uppnått ) 2 nämndmål är gula (delvis 
uppnått ) och 1 nämndmål är rött (målet är inte uppnått). 5 indikatorer är grön (målvärdet är 
uppnått), 4 indikatorer är gula (målvärdet är delvis uppnått) och 4 indikatorer är röda 
(målvärdet är inte uppnått). 

  

Lärdomar och förslag på åtgärder: Se över digitala möjligheter till exempelvis introduktion 
för nyanställda och kompetensutveckling för chefer. Viktigt att varje förvaltning och enhet 
följer upp sin sjukfrånvaro och genomför analyser och åtgärder vid ökad sjukfrånvaro trots 
den stora påverkan av Covid 19. 

  

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Kvinnor/Flick
or 2019 

Män/Pojk
ar 2019 

Utfal
l 

2020 

Målvärd
e 2020 

Jämförels
e 

201
9 

Andelen 
tillsvidareanställda 
som arbetar heltid (%) 

81,5 
% 

87,58 
% 

   90 %   

Sjukfrånvarostatistik 
(%) 

5,6 % 5,9 %   8,4 
% 

5,2 %   

Medarbetarengagema
ng (HME) totalt 
kommunen – 
Motivationsindex 

80        

Medarbetarengagema
ng (HME) totalt 
kommunen- 
Ledarskapsindex 

76        

Medarbetarengagema
ng (HME) totalt 
kommunen- 
Styrningsindex 

80        

135



 

 

30 

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Kvinnor/Flick
or 2019 

Män/Pojk
ar 2019 

Utfal
l 

2020 

Målvärd
e 2020 

Jämförels
e 

201
9 

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

98 %     97,5 %   

4.2 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2020-01-01  -  2020-

08-30 
2019-01-01  -  2019-

12-31 
2018-01-01 - 2018-

12-31 

Antal anställda 1 186 1 208 1 211 

- Kvinnor 982 999 1 000 

- Män 204 209 211 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 82,8 82,7 82,6 

Könsfördelning (andel män, i %) 17,2 17,3 17,4 

    

Antal årsarbetare 1 143 1 161 1 149 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

96,4 96,1 94,9 

Sjukfrånvaro (%) 7,0 5,5 5,5 

Heltidsprojektet 

I september 2016 togs beslutet i Kommunstyrelsen att alla tjänster i kommunen ska vara på 
heltid och anställda ska få önska sin sysselsättningsgrad utifrån bestämda procentsatser. 
Heltider ska vara en rättighet, deltider en möjlighet. Projektet är nu avslutat då samtliga 
förvaltningar har infört heltidstjänster med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Arbetet 
med att anpassa verksamheterna till en heltidsorganisation fortsätter. 

Flera kombinationstjänster har införts bland annat inom kultur och fritidsförvaltningen, både 
inom förvaltningen och med annan förvaltning. 

Omläggning av scheman har påbörjats framförallt inom omvårdnadsförvaltningen med syftet 
att effektivisera utökad arbetstid efter införande av heltid som norm. 

Antal disponibla arbetspass i schema ökas och enheter kan med utökat samarbete kring 
disponibla turer minska behovet av vikarier. 

Pandemin covid-19 har försvårat genomförandet av projektet. Ett effektivt genomförande 
förutsätter utökat samarbete över enhetsgränserna vilket inte kunnat ske under år 2020 pga 
risk för smittspridning. 

  

Anställningsrestriktion 

Anställningsrestriktionerna innebära att förvaltningschef för respektive förvaltning måste 
godkänna nyanställningar och ersättningsrekryteringar innan de tillsätts. Syftet med 
anställningsrestriktionerna är att öka kontrollen och samordningen vid anställningar och 
eventuella personalneddragningar. 

Inom Tidaholms kommun har en tjänst tillsatts, en förflyttning till annan förvaltning och 7 
heltidstjänster har ej tillsatts. Med anledning av återinförandet av extra tjänster som 
finansieras av arbetsförmedlingen har antalet anställda ökat framförallt inom 
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omvårdnadsförvaltningen. 
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From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Sent:                                  Thu, 29 Oct 2020 16:19:17 +0100
To:                                      Kultur och fritid
Subject:                             Friluftsnytt - sprid gärna vidare!

Friluftsnytt
Nyhetsbrev oktober 2020

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
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Foto: Linus Kron

Regionen storsatsar på leder

Västra Götalandsregionen har beslutat att bevilja 10 
800 000 kronor till Västkuststiftelsen för att 
samordna projektet ”Utveckling av hållbara och 
kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv 
framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och 
cykelleder. Totalt ska 200 mil av cykel- och 
vandringsleder kvalitetssäkras. 

- Här finns ett nätverk av leder som har stor 
potential, men som har alltför låg kvalitet. För att 
lederna ska kunna stärka besöksnäringen och 
arbetet för folkhälsan behöver de utvecklas. Genom 
satsningen kan vi nu ta ett övergripande regionalt 
ansvar för ledutveckling i hela länet, säger Kristina 
Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Läs om satsningen för ledutveckling här. 

Foto: Pixabay

Ansök om pengar för aktivieter under friluftslivets år

För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och 
kommunikation som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. Information om 
allemansrätten uppmuntras.

Det är ideella organisationer, stiftelser, kommuner och kommunsammanslutningar som 
kan söka bidrag inom ramen för projektet. Däremot kan inte enskilda personer, företag, 
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länsstyrelser och statliga myndigheter få bidrag.

Bidrag kommer att delas ut under förutsättning att regeringen anslår medel. Många 
undrar hur stora eller små belopp som är tillåtna att ansöka om. Det finns inga sådana 
gränser. Det viktiga är att den planerade aktiviteten ska vara ekonomiskt rimlig. Det 
innebär att bidragsansökan ska vara väl avvägd mot de aktiviteter som planeras att 
genomföras.

Ansökningarna ska vara inkomna senast 10 november 2020. Tyvärr en snäv 
ansökningstid som projektet tyvärr inte kan påverka.

Här kan du läsa kriterier och göra ansökan.

Foto: Pixabay

Webbinarium under 2020

Luften är fri arrangerar tre webbinarier under 2020 
för att belysa viktiga områden inom projektet. Varje 
webbinarium inleds med rapportering från Luften är 
fri. "Save the date": 23 november och 7 december, 
samtliga klockan 10-11.30.

Anmäl dig till webbinarium 2 november här. 

luftenarfri.nu

För luften är fri finns det nu en hemsida. 
Den är fortfarande under delvis 
uppbyggnad, men det mest efterfrågade 
materialet finns på plats. Hemsidan riktar 
sig till friluftsaktörer och arrangörer samt 
beslutsfattare i första hand.

Du hittar den på www.luftenarfri.nu
Foto: Skärmklipp från hemsidan luftenarfri.nu
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Foto: Pixabay

Invigningsvecka 16-24 januari

Under veckan 16-24 januari 2021 kick-startar vi Friluftslivets år. Vi hoppas att så många 
som möjligt vill vara med och arrangera aktiviteter under denna vecka för att inviga detta 
år. Lördag 23 januari planeras en nationell invigning. Alla arrangemang samlas under 
hashtagen #luftenarfri.

Mer information om invigningsaktiviteter och hur man som arrangör kan gå tillväga finns 
på www.luftenarfri.nu/invigning.

Regional tankesmedja för 
friluftsliv 4 november

Det är redan drygt 100 personer som är 
anmälda till nästa regionala tankesmedja 
för friluftslivet den 4 november. Det 
kommer bli intressanta föredrag på 
förmiddagen och workshops på 
eftermiddagen. Det är kostnadsfritt och 
det går att vara med delar av dagen om 
du inte kan hela. Säkra din plats genom 
att anmäla dig. Sprid gärna inbjudan 
vidare. 

Foto: Jesper Anhede
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Länk till program och anmälan.

Landshövdingestafetten accepterad av Anders Danielsson

De flesta länens landshövdingar har antagit utmaningen att uppmärksamma 
friluftslivets år 2021 genom att själva vara med på olika aktiviteter. I vårt län 
kommer Anders Danielsson att delta på sex olika aktiviteter spridda på olika 
platser i länet. Detta sker i samarbete med olika organisationer. Håll utkik efter 
mer information som kommer på facebook-gruppen här och på Länsstyrelsens 
hemsida här. 

 

Foto: Patrik Svedberg/Skogsstyrelsen 

Naturnära jobb

Skogsstyrelsen har tillsammans med flera andra 
myndigheter fått i uppdrag att genomföra en 
satsning på naturnära jobb för nyetablerade i 
Sverige eller personer som varit arbetssökande 
under en längre tid.

De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, 
men som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna 
innebär främst arbeten för att öka tillgängligheten till 
friluftsliv och rekreation i naturreservat i Västra 
Götalands län. Det finns arbetslag i Uddevalla, 
Göteborg och Borås inom Västra Götalands län. 
Just nu så rekryterar vi deltagare till arbetslagen.

Läs mer om naturnära jobb här
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Västkuststiftelsen vann

Västkuststiftelsen vann Naturkompaniets 
årliga utdelning av prispengar som 
kunder och medlemmar till företaget 
röstat fram. De ska bygga grillplatser, 
vindskydd och toaletter i Svartedalen och 
Vättlefjäll för pengarna. 

Nyheten finns att läsa här upplagd 8/10.
Foto: Naturkompaniet

Foto: Birgitta Wahlberg

Vardagsvandrarna i Uddevalla

Friluftsfrämjandets lokalavdelningar möter 
utmaningar liksom all annan verksamhet. I många 
fall har de lyckats anpassa aktiviteterna med glesa 
och mindre grupper, anpassade resmål, ingen 
samåkning - nya förhållningssätt som de har nytta 
av framöver, även utan pandemier. Folkhälsa med 
uteaktivitet och sociala värden tycker de är viktigt.
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Få nyheter om friluftslivsutveckling direkt

Det finns en facebookgrupp med inriktning på nätverkande för friluftslivsutveckling i 
Västra Götaland. Syftet är att vi som jobbar med frågan får ett forum för att interagera 
med varandra genom att utbyta idéer, få tips och råd, dela dokument, ställa frågor och 
nå ut med viktig information.

Klicka här för att gå med i gruppen.

26

NOV

KALENDARIUM

Naturvägledning som stöttar skolan

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) anordnar ett digitalt 
seminarium i samarbete med Naturskoleföreningen. Seminariet är till 
för alla som är intresserade av att samarbeta om naturvägledning 
med skolor och lärare och stötta skolorna i deras verksamhet. 
Program och anmälan finns här.

Om nyhetsbrevet
Länsstyrelsens nyhetsbrev om friluftsliv skickas ut två gånger per år med syfte att informera om vad som 
hänt och sker i länet inom friluftsliv. Vi hoppas att detta ska inspirera till ett stärkt friluftsarbete.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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From:                                 VGR Nyhetsbrev
Sent:                                  Wed, 21 Oct 2020 11:03:19 +0200 (CEST)
To:                                      Åsa Sjögren
Subject:                             Nyhetsbrev från regional utveckling oktober 2020

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

   

   

   

Regional utveckling | Nyhetsbrev oktober 2020
   

   

Vart är vi på väg?
 

I en tid som präglas av stor osäkerhet kring 
vart samhällsutvecklingen är på väg, är 
behovet av att dela nulägesbilder helt 
centralt. Perspektiv och förutsättningar skiljer 
sig markant och det går fort. Inom vissa 
västsvenska branscher sker nu en 
återhämtning, medan framtidsutsikterna för 
andra fortsatt är dystra. På motsvarande sätt 
är situationen i kommunerna mycket olika 
vad gäller utvecklingen av varsel och 
arbetslöshet. 

Vi fortsätter nu med vårens nära och täta 
dialoger med kommuner, näringsliv, 
lärosäten, statliga myndigheter och civila 
samhället kring utvecklingen i Västsverige 
vad gäller arbetsmarknad, näringsliv, 
klimatomställning och social hållbarhet.
Just för att dela nulägesbilder i en turbulent 
och oförutsägbar tid och inte minst för att 

kunna agera snabbt och träffsäkert på kort sikt och stötta en hållbar strukturomvandling på 
längre sikt. 
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Och vi behöver också dela och sprida goda resultat av vårt samarbete. Västsverige ligger i 
täten för omställning mot elektrifiering av transportsystemet, besöksnäringen stärker sitt 
arbete med ett hållbarhetskliv och vi satsar på att bli Sverigeledande på vandrings- och 
cykelleder genom ett nytt samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommuner och 
Västkuststiftelsen. Det är några exempel som vi tar upp i detta nyhetsbrev. 

Slutligen, drygt 120 remissvar har kommit in på vårt förslag till regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2030. Det i sig är en nulägesbild som bekräftar att det finns ett brett 
engagemang och konstruktiva förslag för en hållbar utveckling i Västra Götaland 2030. En 
sammanfattning av synpunkterna kommer att publiceras inom kort här: 
vgregion.se/samtalvg2030

Fortsättning följer.

Helena Lundberg Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

Mer information om vad vi gör inom regional utveckling finns på 
www.vgregion.se/regional-utveckling

   

   

► Covid-19

Satsningar för näringsliv och samhälle med anledning av covid-19
 

 

På VGR:s webbplats finns information om samverkan, stöd och insatser till partner, projektägare och 
näringslivet med anledning av coronaspandemins konsekvenser på ekonomi och samhälle.

www.vgregion.se/rucovid19

På webben finns också en sida med information om covid-19 och dess inverkan på kulturella 
näringar och föreningsliv med flera.

www.vgregion.se/kulturcovid19
   

   

► Covid-19

Tillståndet i Västra Götaland
 

 

Rapporten "Tillståndet i Västra Götaland - Hösten 2020" visar samhällsutvecklingen vid sidan av 
direkta effekter på hälsan. Vad har hänt? Vilka har drabbats? Vad går det att säga om framtiden?
Coronapandemin är den händelse som påverkat hela Sveriges befolkning mest sedan andra 
världskriget bröt ut i Europa för drygt 80 år sedan. Den analys som gjordes i inledningen av 2020 
(Regionrapport 2020, VGR) uppdateras därför i ett försök att beskriva utvecklingen och dess effekter 
på kort och lång sikt i ett samhällsperspektiv, säger Tomas Ekberg, analytiker samhällsanalys på 
VGR:s avdelning Data och Analys.

Rapporten Tillståndet i Västra Götaland - Hösten 2020 (pdf)
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► Kollektivtrafik

Pandemin raserar 10 års kollektivtrafikutveckling
 

 

Västtrafiks VD Lars Backström
 

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat med 30% jämfört med samma period förra året. Det 
är lika mycket som den totala ökningen det senaste decenniet. Om det främst beror på hemarbete, 
resor med cykel, gång eller bil är ännu för tidigt att fastslå. 
– Vi har länge arbetat för att öka alla former av hållbart resande. Tappar vi marknadsandelar till gång 
och cykel tycker vi bara att det är bra, men att istället göra det till bilen bådar inte gott för framtiden 
och våra gemensamma hållbarhetsmål. Den tiden har vi helt enkelt inte mitt i rådande klimatkris, 
säger Lars Backström.

VGRfokus artikel om Västtrafik
   

► Covid-19

Analyser om pandemins effekter på Västra Götaland 
 

 

Här kan du ta del av rapporter och analyser om den ekonomiska situationen, interaktiv statistik om 
antalet varsel och ett urval av de senaste arbetsmarknadssiffrorna. Uppgifterna som kommer från 
Arbetsförmedlingen uppdateras varje måndag.

Till Västra Götalandsregionens avdelning Data och analys, enheten för samhällsanalys 
och samlad information om effekterna av covid-19

 
   

   

► Infrastruktur

Samtal om ny stambana med infrastrukturministern
 

 

Från vänster Axel Josefsson (M) 
Göteborgs Stad, Ulf Olsson (S) och 
Annette Carlsson (M) båda Borås stad, 
infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) 
och Heléne Eliasson (S) VGR. 

 

Västra Götalandsregionen driver att en utbyggd stambana ska tillåta en restid Göteborg-Borås på 35 
minuter, ha ett centralt stationsläge i Borås, en tåganslutning under mark vid Landvetter flygplats och 
en station i Mölndal med koppling vidare in i Västlänken. Ministern konstaterade vid sitt besök hos 

   

► Infrastruktur

Stationslägen nyckeln till framgång för nya stambanor 
 

 

Strax innan sommaren meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att gå vidare med 
planerna på nya stambanor Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. För de tre regionerna 
Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland som nu skrivit ett öppet 
brev var regeringens besked välkommet. Samtidigt inger Trafikverkets bedömning farhågor.
- Strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering är nyckeln till att nya stambanor kan bli en 
vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen, skriver de regionala 
företrädarna, bland dem Johnny Magnusson (M).
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VGR 23 september att behoven i Västsverige är stora, liksom potentialen med ny stambana.
 
Pressmeddelande om VGR:s möte med infrastrukturministern 

Debattartikel GP 2020-08-12

 
   

Öppet brev om stambanorna
   

   

►Västsverige växer

Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur
 

 

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Nu 
visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som bott nära ett större 
byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.

Läs mer om invånarenkäten
   

   

► Infrastruktur

Samråd om järnvägen Borås - Göteborg
 

   

► Kollektivtrafik

Här är busslinjerna som elektrifieras i december
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Fram till 6 november samlar Trafikverket in synpunkter på utredning och förslag till stationslägen och 
korridorer för järnvägen Göteborg och Borås, med planerad byggstart 2025-2027.
Sträckan med tänkt stopp vid bl.a. Göteborg-Landvetter flygplats, är en del i den nya stambanan 
Göteborg - Stockholm. 

Läs mer om planerna för banan Göteborg - Borås och samrådet

Om behovet av järnväg Göteborg - Borås
 

   

 

Från och med december sätter Västtrafik in cirka 150 elbussar i trafik. Satsningen gör Västsverige 
störst i Norden på elbussar. Totalt kommer 34 linjer i Göteborg, Mölndal och Partille att bli helt 
elektrifierade.
Storsatsningen på elektrifiering inleddes förra året då 60 elbussar sattes i trafik i Ale, Borås, 
Göteborg, Lidköping och Uddevalla. Den första elfärjan, Elvy, sjösattes också i Göteborg.
Västtrafik har som mål att alla stadstrafik i regionen ska vara eldriven till år 2030.

Västtrafiks nyhet

Läs mer om Västtrafiks elektrifiering
   

   

► Livsmedel

Västra Götaland och VGR på mitten i EkoMatsligan
 

Årets EkoMatsliga visar inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor.
I den 17:e listan över Sveriges kommuner, län och landsting/regioner kom Västra Götalands län 7:a 
med 35 % ekologiskt. Örebro län vann med 53 %.
Västra Götalandsregionen (VGR) hamnade med 43 % på plats 10 medan vinnaren Region Uppsala 
nådde 57 %. 
Sju kommuner i landet når redan regeringens mål på minst 60 % ekologiskt till 203, vinnaren Lunds 
kommun hade hela 83%. Orust kom högt på plats 8 med 53 % ekologiskt, och som nr 13 kom Tanum 
med 49 %, nr 16 Göteborg med 48 % och nr 19 Ulricehamn med 47 %.
Bland statliga verksamheter kom Göteborgs universitet på andra plats med 59 % ekologiskt, men 
Länsstyrelsen i Skåne toppade med 69 %.
Om den positiva utvecklingen fortsätter i samma takt kommer offentlig sektor att nå det uppsatta 
nationella målet på 60 % ekologiskt till 2030.

Hur placerade sig din kommun? Läs hela rapporten hos EkoMatCentrum

VGR livsmedel och gröna näringar
 

   

   

► Regional utveckling

Poddtips från Västsverige
 

 

Här följer några exempel på aktuella poddavsnitt om intressanta frågor inom regional utveckling.
• Business Region Göteborg om det västsvenska rymdklustret
• Lars Backström, VD Västtrafik i Dome of Visions, Lindholmen Science Park
• VGR: Vad är grejen med digitalisering? - Därför ska du öppna upp din data
• Fredrik Erilksson, VGR, Regional samordnare för öppna data

   

   

►Digitalisering - näringsliv
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Dataportal Väst och samverkan kring öppna data
 

Dataportal Väst är vår nya regionala dataportal för öppna data som lanserades i september. Västra 
Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland kan nu publicera sina öppna data i 
portalen, efterhand som de ansluter sig genom vår regionala samverkan kring öppna data. 

Dataportal Väst
   

   

►Göteborgs botaniska trädgård

Om vi inte lär oss att utnyttja växter och svampar kan det kosta oss vår 
planet
 

 

Växter och svampar kan ge lösningar på stora framtidsutmaningar som bristande tillgång på 
mediciner, livsmedel och energi, enligt en ny stor rapport från Royal Botanic Gardens Kew, där 
forskare från Göteborgs universitet och Botaniska trädgården i Göteborg deltar. Detta är första 
gången det görs en gemensam global bedömning av tillståndet för jordens växter och svampar.

Pressmeddelande från Göteborgs botaniska trädgård
   

   

►Besöksnäring

Turistrådet samlar Västsveriges besöksnäring
 

Turistrådet Västsverige tar första steget för att 
lansera Hållbarhetsklivet, ett samlat initiativ för en 
hållbar besöksnäring. Hållbarhetsklivet uppmuntrar 
offentliga och privata aktörer inom Västsveriges 
besöksnäring att med gemensam kraft ställa om till 
ett hållbart samhälle. Sajten hallbarhetsklivet.se  
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släpptes nyligen och den officiella lanseringen av hela Hållbarhetsklivet skedde 17 november.
- Vi vill dra nytta av vår framskjutna position inom hållbar turism och vi är glada för att vi redan har 
cirka 150 verksamheter som har anslutit sig, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Pressmeddelandet från Turistrådet Västsverige
   

   

►Besöksnäring

VGR satsar på ledutveckling- kvalitetssäkrar 200 mil vandrings- och 
cykelleder
 

 

Foto: Lukasz/Turistrådet Västsverige
 

Regionutvecklingsnämnden i VGR har beviljat drygt 10 miljoner kronor till Västkuststiftelsen som 
samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort 
kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och 
skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.
- Här finns ett nätverk av leder som har stor potential, men som har alltför låg kvalitet. För att lederna 
ska kunna stärka besöksnäringen och arbetet för folkhälsan behöver de utvecklas. Genom 
satsningen kan vi nu ta ett övergripande regionalt ansvar för ledutveckling i hela Västra Götaland, 
säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

VGR:s pressmeddelande efter RUN:s beslut
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►Hållbara transporter

Eldrivna lastbilar i Västsverige - VGR vill storsatsa
 

 

Magnus Berntsson, ordförande miljönämnden, Ulrika Frick, ordförande 
kollektivtrafiknämnden, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och Bijan 
Zainali, vice ordförande regionutvecklingsnämnden träffades för att diskutera 
framtida satsningar på eldrivna lastbilar i Västsverige. Foto: Simmon Otieno Okong'o

 

Västra Götalandsregionen (VGR) har ett av Sveriges mest ambitiösa klimatmål och en stark global 
fordonsindustri. Nu kan Västsverige bli först med en storsatsning på eldrivna lastbilar.
– Elektrifiering av transportsektorn är en förutsättning för att minska utsläppen från inhemska 
transporter, säger regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson.

VGRfokus artikel om satsningen på ellastbilar i Västsverige
   

   

► Klimat

Kommunerna i Västra Götaland kan avge klimatlöften 
 

 

Kommunerna i Västra Götaland har bjudits in att anta ett antal löften om klimatåtgärder att göra 
under 2021. De 20 klimatlöften som föreslås är ett urval baserat på vad som är möjligt att genomföra 
och följa upp på ett år.

   

► Klimat

Klimatutmaningar som riktar sig till byggsektorn
 

 

Klimat 2030 utmanar de företag och verksamheter som har undertecknat Klimat 2030 eller 
Färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningssektor att minska sina utsläpp. Först ut är temat 
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De löften varje kommun tänker avge skickas in till Klimat 2030 senast 1 december 2020. 
Klimatlöftena lanseras i Vara konserthus onsdag 16 december 2020.

Kommunernas klimatlöften
   

Återbruk. Utmaningen ger en chans till kunskapshöjning, stöd och nätverkande för att gemensamt 
kunna nå längre! 

Byggutmaningarna

Ett annat tidigare startat projekt - Återbruk - Väst arbetar i samma område.
 

   

   

► Näringsliv

Näringslivsanalys Västra Götaland
 

Rapporten Näringslivsanalys Västra Götaland - tillväxt och lönsamhet beskriver utvecklingen av 
näringslivet under perioden 2013–2018. Den visar i bilder och figurer utvecklingen för olika branscher 
över tid som i förhållande till riket i stort.

Näringslivsanalys Västra Götaland - tillväxt och lönsamhet
   

   

► Naturbruksskolorna

Ökande kunskapsresultat vid VGR:s naturbruksskolor
 

De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor 
Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 
när alla tre skolornas betyg räknas samman. 
- Vi hade under hela våren en hög närvaro och kunde trots nya förutsättningar se fina resultat, 
berättar Bo Grenabo Tapper, skolchef vid Naturbruksförvaltningen.

Notis om naturbruksskolorna
   

   

► Folkhälsa

VGR:s arbete med fysisk aktivitet i fokus 
 

 

Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör 
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och Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.
 

Barn och unga i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket. Bara 44 procent av pojkarna och 22 
procent av flickorna når upp till rekommendationen om en timmas fysisk aktivitet per dag. Tidigare 
friidrottaren Carolina Klüft, nu verksamhetschef på Generation Pep, och länsstyrelsen fick ta del av 
insatser från Västra Götalandsregionen.
– Vi är här i Västra Götaland för att få med aktörer i en kraftsamling för barn och ungas fysiska 
aktivitet. Vi behöver mer genomslag för frågorna och ett medskick till beslutsfattare är att det behövs 
en nationell handlingsplan för fysisk aktivitet och folkhälsa, säger Carolina Klüft.

VGRfokus artikel om Generation Pep och fysisk aktivitet i Västra Götaland
   

   

► Regional utveckling

Ingen Almedalsvecka för VGR
 

 

Från VGR:s och Göteborgs Stads seminarium Elektrifiering av transportsystemet – 
Västsverige accelererar! i Almedalen 2019

 

Västra Götalandsregionen kommer inte att delta i politikerveckan i Almedalen nästa år. 
Osäkerheter kring covid-19-pandemin och det generellt minskade intresset för 
Almedalsveckan gör att regionstyrelsen under tisdagen uppmanade övriga verksamheter i 
VGR att inte anordna arrangemang i Almedalen.

VGRfokus artikel om Almedalen
   

   

► Folkhälsa

   

► Innovation
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Octomonk - får elever att plugga bättre med klassisk musik
 

 

Octomonk är appen som på ett lekfullt sätt får eleverna att plugga bättre och smartare till klassisk 
musik framförd av Göteborgs Symfoniker.
Appen som kom förra året har många nerladdningar och får fin respons från både barn och vuxna 
som provar att maximera sin koncentration. 
Octomonk kan laddas ner gratis på App Store (endast för Iphone).

Mer om Octomonk hos Göteborgs Symfoniker
 

   

Vinnare från väst i Venture Cup Sverigefinal 2020
 

 

Venture Cup Väst finansieras av Regionutvecklingsnämnden och från Väst vann i år företaget Alpha 
Therapy Soluations AB i kategorin "Beyond Academic". Företaget som sitter på Chalmers Ventures, 
arbetar med en produktionsmodul för framställning av läkemedel för behandling av cancer. Venture 
Cup är Sveriges största affärsutvecklingstävling där företag eller idéer tävlar i olika kategorier och 
samtidigt får coaching från ett professionellt nätverk. I Sverigefinalen i Venture Cup möts de 
regionala vinnarna. Grattis alla!

Chalmers Ventures om vinsten
 

   

   

► Regional utveckling

Konferens om resiliens och hållbar omställning - Agenda 2030 i Väst 
 

 

Pandemin har försvårat våra möjligheter att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Men kriser 
kan innebära en möjlighet för förändring. Krisen gett upphov till ny kunskap, nya incitament och nya 
argument för behovet av att ställa om till ett mer resilient och hållbart samhälle. På årets konferens 
med Agenda 2030 i Väst tar vi avstamp i sådana lärdomar och hur vi drar nytta av dem. Talare 
medverkar från både näringsliv, akademi, offentlig- och idéburen sektor. 
Agenda 2030 i Väst är ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen 
sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen och som finansieras 
av Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, IVL Svenska Miljöinstitutet och Polestar.

Agenda 2030 i Väst årliga konferens OBS två halvdagar 4 och 5 november 2020
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► Hållbart resande

Hållbart resande väst blir en del av Västtrafik
 

 

Från 1 oktober är kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst en del av Västtrafik. Att 
samla Västra Götalandsregionens satsningar på hållbart resande hos Västtrafik stärker 
genomförandekraften för att göra hållbart resande till norm. 
I övergången tar Hållbart resande väst med sig de projekt som drivs i samarbete med de 49 
kommunerna i Västra Götaland, och som framöver kommer drivas under Västtrafiks flagg.

Mer om Hållbart resande västs flytt

HRV startsida
   

   

► Regional utveckling

Nu bearbetar vi remissvaren på förslaget till nästa regionala 
utvecklingsstrategi
 

 

När remissperioden för ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 avslutades, 
hade 127 svar kommit in med viktiga inspel och perspektiv på förslaget. Just nu läser vi igenom alla 
remissvar och tar hand om innehållet i dem. Därefter ska strategin gå vidare till politisk beredning i 
beredningen för hållbar utveckling, vår gemensamma beredning mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunalförbunden i Västra Götaland. Strategin kommer sedan att gå vidare till regionstyrelsen 
och regionfullmäktige för beslut.

 Mer om remissvaren och nästa steg
   

   

På gång
 

19-25 okt Hållbarhetsfestival Västra Götaland
22 okt STRING:s seminarium ”A green megaregion in Northern Europe"
4-5 nov Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst
11 nov Ny planeringshorisont – spaningar och möjligheter från nya 
inriktningsplaneringen, betydelse för Västsverige. Reväst i samarbete med VGR 
29 nov Integrationsforum Västra Götaland
30 nov Reväst webbinarium om konjunkturen
10 dec Västsvenska SOM-undersökningen 2020
16 dec Lansering av kommunernas klimatlöften, Klimat 2030 

Fler evenemang inom regional utveckling

   

   

Rapporter
 

- Geografisk fördelning av arbetsställen och kompetenser i Västra Götalands 
livsmedelsförädling

- Utvärdering av samverkans-plattformen Biogas Väst (pdf)

För aktuella rapporter och statistik, prenumerera gärna på nyhetsbrevet från 
koncernavdelning Data och analys
 
Fler rapporter från koncernavdelning data och analys

Utlysningar
• Sista dag 23 okt Sök praktik inom externa relationer
• Sista dag 23 okt Sök/nominera till folkhälsopriset Skaraborg
• Sista dag 1 nov Sök praktik hos näringslivsavdelningen, EU-teamet 

   

   

Vill du veta mer om nyhetsbrevet och se tidigare nyhetsbrev kan du besöka 
www.vgregion.se/nyhetsbrevru
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För mer om vad VGR gör inom kultur, prenumerera på vårt nyhetsbrev från 
kulturnämnden

Kontakta regional utveckling
 

 

Följ oss på sociala medier och webben:
 

 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionen finns 
på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med oss. 

Klicka här för att avsluta prenumerationen
 

   

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

157

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=b6GegpP-bbtENZZyAJn39sEARB3CBdQrPGBD7yOMG3Ou3Iu-uI-jdIZqnCAP0nH5mbkzgad4c6dfAtzoFKD0jqpBCZhcrsvIR0_XazxgFw5Bj81loIHz2gsmVWZYiyG_uH7z8RqOQ5--tIFzk2Oi9K-dpajHZx6P_-vPXV7hl-a5cinEcyrvP93daxLF3XG-dp5-fwclQy_1L_TNSNwTAg8ltyjjuJX07TzSJqJmRLULGbeJwopKOmBAjNUM7eqTKSub5l-ajnmAEwcclzoQ4KzDH9kvBkbanD86LUyoQik
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=b6GegpP-bbtENZZyAJn39sEARB3CBdQrPGBD7yOMG3Ou3Iu-uI-jdIZqnCAP0nH5mbkzgad4c6dfAtzoFKD0jqpBCZhcrsvIR0_XazxgFw5Bj81loIHz2gsmVWZYiyG_uH7z8RqOQ5--tIFzk2Oi9K-dpajHZx6P_-vPXV7hl-a5cinEcyrvP93daxLF3XG-dp5-fwclQy_1L_TNSNwTAg8ltyjjuJX07TzSJqJmRLULGbeJwopKOmBAjNUM7eqTKSub5l-ajnmAEwcclzoQ4KzDH9kvBkbanD86LUyoQik
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=pb635pQhDCztD7oIzz7Y1lUx2vXvMC5WbsMAf1_iuKEsxiI1qKGWXnDjNf5NuKPvobWfuOtP0OTvl9rMjZhBXCXvXsjLz1U3ti408lnzAVcA_YNXHqiH7_twSy0067vxynObYjTxC3bYz7gE4fo46zEBXg8afen4PUFBbpd1GuKsiDqR4kINEQ8iqi3YNYMtp1R1zKwseA5ZvG2ZvLvOijSwFK351RNNxemv-uKfP6zppQeodgHCSfQP4digiMVt1uLzIYYv_nHjatIy5cRA4wY__0oTmkR763ObnavBY1c
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=J8a8OIjzQF88_GQh5-zNHBDCW0vKLdhKH1XBSpWpK10QpM5roEBadEHjlwhXTgvC2w_gp5e-dLQ0xhWocL0PzAuH6vydqIS5NZOhFRbswm4GbqCeQd0rGewqb0bFE-D8ZI102FY6We8TVKb5ECAiEvRAkFBN6Bp2zYno1kMbZji5sq3ub3PO26YiU_j_44K3BmrjTT1Bxg96QV_YXLQFhh4UqcsRxowN5pTJfa6FRRTfmUQbmNjuMMOt2679wtQyT9_SttIes9cN8R9PzMj8u4yi8Q9wgAX2y5rDQvR4QAk
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=AO0-3tYPAOMkXyn3ueHDzZfzzMtINcT2_NzJjPfapeKtGwYIE6zTLJWYVYX-qZFmfEDLKs4fClh1ZlJMieFBZjHmeZuViJSWz57fhoBVWDHP1ShctzibO7hdzpGCmE-MJYDqi-QRarIcaMw9Yd6MbK4mlMDgSEOdb1zYmsBj88r5knzjqFBC02q6Hl7InakySp9_m2Dln_riEcxdgwSsWpN_OmcoSiwzSYV5ni35KtwlEGZOdWtsbEHwv4sZYvqEr_3VkgyXmh9e9p2LoxUavM2xzlDgePuroRAKzJX0X9w
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=vts2c2v3QP1_54P6dPaIWV5tcXg5Uzwgh8qrORySP0_1XkyIH4fFkE1Ib3WX0Zm2l6huIEx9m3PCS_dg0jVzSsYLUHXBF1sA_xsuhu9_heQcJAVTnAXlbn6ALLLMq-DhwUTlmxbH1mq_JC4RbZjuWhxpEw8v0Qb4nkZP9iQG-uvhBBePFQKMfoEJyk7TxRUcEsReLnuOopBZFui-EccSqRz8E5oB8w9eBPlCEbubljBYiiOjuYdQ-PU_-ENaNzrrPHRzp51mgSlWeDAdS7vZmtV_0tFEjIkS9cuXcOczhpg
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hc2Euc2pvZ3JlbkB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjAzMjcxMDA2O3V1aWQ9NUY4RkY5NUQ4NjFCN0UyMkJGRDA2NzE3MkM1MjY3N0Y7dG9rZW49M2ZjMjliODAwY2UwNWVlNDY0ZmI4ZWIzM2JmZDFiYzk0MDdlMDJiMTs=
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=4GGjF0Ti3UTIfa6Uodg-LzFKANMdxuWnQZHJ5LiSWHvOwyjMtfMjK7Rsd5AbRRj5F8gnkNI0N4ySfJm1JqHuHxaKXylPoCTbY55nWr5iYIiGWi2qido5MvTaVGEVo85J20_b6U-UQYDo0VGr_mbNMwYg7GKLUfgS6zAXhbe-iD3HDRqeGBuTKb1mXXKFOqQDbFfue2f2iHxF6Ifi7bo7-xMEga6YEPlN1QOBJx9OvBVcbdDCNwoIvSsKbohzpNVnKXP6QUiIlkK762jhIHwyjXzZY-e427iIMBH3R6BdU_c
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=ojN7XY_UeOezUuI3AfZ5_fO8ip8YdiysKW-CR2otDRt3C6lJizQ5KArImlv9LvFaOH0qjIAV_i4qwMjfRAQHLNJ6I8ObzYNqkKp8ySfBQt0bmvqsXO3M_WYpoMYvLNwDBq6RraHtHAtsM0UWgbhOHB5UIQYF2LsKrPR-2RSMnXmmx6fHaylqgkKQw00ldlsUTa1BIeGcX-zo9DRfKxArrSgT8c5LDUHAK_BsNsUteDjqjk5TtW6UyIFPORZgcW4WNBCudU_L1z5SLR317NNvc4hWNoUD_ijK6uI8VGo_HD4
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=YTSvBev42ZRZAdSVAC6bbs8dF5co0t4XM5aEyRxuRqwZF0foZwQhepgdEwNUZtGdCxvrZCRILiumQIKywrHnyI1N5nrl4DXATFZGYpsPF7qZdTBlPYBBBJCvycIUU40Y22nvDofRNf3OTpmiBWWfV5V2ylnU08RVdW-ZZLKemRBPGIlrLeCthdQPfDw0ymZACgLdVtWRRIUF8BXbLfxdCBu1y4ZvTBIxloeC9cs-SqZRGUxUeAiBVa0Wv3_d2CaRrjTYYgzJWx2mxEIor5a54zE8UHybJFpdrqF-COfDATc
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=iXxL9y_3mhXbYOLJn09AUC8Uykw2UqMtEX2KLFIN3Mj1IqhHf-5gutKw3PZDxgeOgW94JaSfPmirF8fwr4UYciG8AL-3kDqGtL0IndsVrXOtnoxsJ13McaiLMia8zG-_Fs_TUggfHXOMMOTcWVJ85FF-7bMQatMv48VCDu7NlquhTDvR1wtB8jFOirtQS6LAiAuyZkZu85aztSne8jJvs5-zk6arXjk2Yr1NRXIHCghcDFAVbYpMhsSEI_qrcxj_OEHC0zmldN7tlr2_xWsXFqxKV4w-FhNThnUxkjF2-4k
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1kVA1l-0005zM-58&i=57e1b682&c=XeC5yxWlj9xi06Xy6rIb5DDEnJ3w7eVOoyeT69_lveXfImuVQGM0nWCgOHrdtVxypeMkk2kVr4QfCN1h_ismMZsNrbI3yMspDJlNQ4Ytb7Ic3LxI4HzxQTo6mdLT_NIyJ4ExQ2CAuPTpXgdbihcJzg5WNxxQs_RjGlzfBl9NuGBXc4CA8ogh3gpJR2wigZPLPq66zgKNdTzKpEY7eP-Sff42MT2VoA82zA8p2H_6-L2xcCttnTMLpOTY8bAAtCZHoGLVIz08Y9NdsavNk6tG8uxjrlklT-ssimfyBoYVJ5o


 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-24 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/3 

§ 115 Information 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Fritidsenheten 

 Förberedelser pågår inför att den nya idrottshallen på 
Rosenbergsområdet ska tas i drift 2021-01-01. 

 Möjligheter till ny lokalisering för boxningsklubben utreds. 
 Problem med skadegörelse i Forshallen och Sparbankshallen. 

 
Besöksenheten 

 Ombyggnationen på museet har påbörjats och pressinformation 
kommer att hållas.  

 Turistbyrån jobbar på en tysk version av sin hemsida som ska lanseras 
i början av december. 

 
Förvaltningen 

 Förvaltningen har blivit godkänd vid årets miljörevision och har erhållit 
miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. 
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2020 
	


Tidaholms Brukshundklubb Klubbnr: 1685    
 Datum: 2020-02-16 


 Plats: Klubbstugan Nyled 
 Tid: 15:00 – 16:30 


 
 
1. Mötets öppnande. 


2. Koden till bommen: ”1707” P.g.a flytt kvarstår kod tills vidare 


3. Val av 2 protokolljusterare- tillika rösträknare- att jämte mötesordföranden 


justera protokollet.  


4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 


5. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan av styrelsens 


val av sekreterare.  


6. Fastställande av dagordning. 


7. Styrelsens berättelse för det sistflutna verksamhetsåret. 


8. Revisorernas berättelse för det sistflutna verksamhetsåret. 


9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska 


dispositioner 


(i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga). 


10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (i detta beslut får styrelsens 


ledamöter ej deltaga). 


11. Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år, 2020, samt 


avgivna motioner, vilka av styrelsen bedöms ha konsekvenser för verksamheten 


och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa. 


12. Genomgång av inriktning för nästkommande verksamhetsår, 2021. 


13. Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår, 2021: 


ingen förändring  105:- 


14. Fastställande av/beslut om: 


a. verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår, 2020. 


b. Inriktning för nästkommande verksamhetsår, 2021. 


c. Klubbavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2021. 


d. Motioner enligt pkt 11 (inga inkomna). 







 


 


15. Val av: 


a. ordförande i styrelsen. 


b. vice ordförande i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått 


före mandattidens utgång. 


c. sekreterare i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före 


mandattidens utgång. 


d. kassör i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före 


mandattidens utgång 


e. övriga ledamöter i styrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka som 


avgått före mandattidens utgång. 


f. suppleanter i styrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka som avgått 


före mandattidens utgång. 


g. två revisorer och två revisorsuppleanter (i detta beslut får styrelsens 


ledamöter ej deltaga). 


(vid nyttjandet av revisionsbyrå ansvarar de för eventuella suppleanter) 


h. Valberedning. nn på 3 år, Karin Gunnarsson 2 år kvar, Julia Jonsson 1 år 


kvar (sammankallande) 


i. ombud jämte suppleanter på ett år till distriktsmöten, eller uppdrag till 


styrelsen att utse dessa. 


 


16. Fråga om omedelbar justering av punkt 14 och 15? 


17. Av medlemmarna avgivna motioner, som ej behandlats under punkt 11 ovan 


jämte styrelsens yttrande över dessa. (Inga inkomna) 


18. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller övrigt upptagits på 


dagordningen. Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår, 


2019, skriftligen anmälas till styrelsen. 


19. Mötets avslutande. 


  







 


      VERKSAMHETSBERÄTTELSER TIDAHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 


VERKSAMHETSÅRET 2019 
	


Styrelsen för Tidaholms Brukshundklubb får för verksamhetsåret 2018 avge följande 
berättelse. 
 
Styrelsen	har	under	året	bestått	av:	
 
Ordförande Catharina Rosénius Käll 
V ordförande Maria Rothzén 
Sekreterare Jeanette Coltén Ferm 
Kassör Elisabeth Pettersson 
Övriga ledamöter Victoria Svensson 
 Ulrica Larsson 
 Lena Lycksell 
Suppleanter Marie Nielsen 
 Annika Ljungberg 
 Susanne Lindberg 
 


Årsmöte hölls i klubbstugan på Nyled 2019-02-17. 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden plus 2 st medlemsmöten. 
Antalet medlemmar 2019-12-31 var totalt 239st, fördelade på: 
189 st Ordinarie medlemmar, 32st Familjemedlemmar, 14 st Ungdom (SHU) samt  
3 st Hedersmedlemmar. 
 


Ytterligare ett verksamhetsår inom Tidaholms Brukshundklubb är till ända. 2019 har varit 
ett år med många aktiviteter och händelser. Ett flertal tävlingar har arrangerats och 
klubbens ekipage har som vanligt visat framtassarna. 
 


Vi har även i år haft ett antal kurser på schemat. Det är kul att så många väljer att utbilda 
sig och sina hundar, och att dom väljer Tidaholms Brukshundklubb. Vi har även fått 2 ALI –
instruktörer vilket är ett välbehövligt tillskott. 
 


Pga vårt flyttkaos hade vi ingen möjlighet att arrangera vår traditionsenliga träningshelg 
med externa instruktörer, utan valde att ge respektive grupp ett egenansvar att träna 
tillsammans en heldag. Vi hoppas vi kan återuppta det tänka konceptet i höst. 
 
Den största händelsen under året är dock Kommunens försäljning av marken vi arrenderar 
och att hela vår anläggning måste flytta. Tillsammans med fotbollsklubben Giff, och till slut 
med Kommunstyrelsens samtycke, pågår markberedning och förberedelser för en flytt till 
Nyborg med möjligheter till ett samarbete klubbarna emellan. 
LW-bygg har ett totalentrepenörsskap och vi hoppas dom ska bli klara så gräsmattorna 
hinner sätta sej till höstens uppstart. Fram till dess får vi göra det bästa av situationen och 
nyttja planerna på Nyled oavsett vart stugan står. 
 


Vi ser med spänning fram emot verksamhetsåret 2020 och vill till sist som vanligt säga: 
 


TACK,	till	alla	Er	som	under	2019	har	bidragit	till	att	vi	har	kunnat	vara	den	
eftertraktade	Brukshundklubb	vi	vill	vara!  







 


Kommittéernas Verksamhetsberättelser för 2019 
 


UTBILDNING 
 
Utbildningskommitteén har under året bestått av Jeanette Coltén Ferm, Maria Rothzén , 
Elisabeth Pettersson, Susanne Lindberg & Rigmor Groening (repr. Studiefrämjandet) 
 


Vi har medverkat vid 2 KUL-möten, som hållits i distriktet under året. 
 


Susanne Lindberg, & Malin Steneros har under året gått ALI1 och är efter avslutad 
”Valpkurs” godkända instruktörer. Toppen! 
 


Hundägarkurserna, som hålls i cirkelform genom Studiefrämjandet, har under året varit: 
 
3 Valpkurser 
2 Allmänlydnad Grund 
2 Rallylydnad nyb 
1 Rallylydnad Tävlingsträning 
2 Agility nybörjare 
2 Agility fortsättning 
2 NoseWork (Karina) 
Totalt ca.100 deltagare 
 


 Vi har även i år utnyttjat ”Samarbetsavtalet” med Karina Ravn och Fartfyllda Tassar. 
 


Vi har haft 4 st Instruktörsmöten under året i samband med kursstarter och efter 
avslutningar. 
Som avslut för instruktörerna har vi även ordnat med lite extra och ätit något gott 
tillsammans. 
 
 
//JCF,	MR,	EP,	RG,	SL	


TJÄNSTEHUND 
 
Under 2019 har vi inte haft någon egen verksamhet inom Tjänstehund. 
Jeanette har deltagit i distriktets Patrullhundskommitté. 
 
//Jeanette	Coltén	Ferm	
	


 UTSTÄLLNING 
 
Utställningskommittén har under året mest varit vilande. 
Endast ett par ringträningar hölls i början av året. En mätsticka är inköpt för träning och 
inmätning av hund. 
 
//Susanne	Lindberg	







 


TÄVLING 
 


Tack vare att vi har så många medlemmar som hjälper till på våra tävlingar/ prov så har vi 
kunnat arrangera 6 tävlingar varav 1 inofficiella. 
 
7 april Sök alla klasser 
1 maj Spår Lkl-Hkl 
5 maj Spår Akl 
8 sept Spår Ekl 
6 okt KM i Bruks 
20 okt Akl alla grupper 
 
Bruks	KM	
Den 6 oktober avgjordes Klubbmästerskapen i Bruks på klubben 
Sex ekipage tävlade om titeln. 
 
 Ros-Marie Karlsson-Munk & Yra Klubbmästare 
 Åse Forsgren & Hedda  
 Tina Rosén Lindh & Fina 
 Gun-Marie Fredriksson & Riga 
 Christine Danielsson & Chester 
 Christine Danielsson & Ron 


Lag	DM	Bruks	
2019 stod Falbygdens Brukshundklubb för det prestigefyllda Lag DM i Bruks. 
I år hade klubben inget lag som tävlade om segern. Men 2020... 
 
SM	–	deltagare	
I år gick Bruks SM av stapeln i Katrineholm 23-25 augusti. 
Vår klubb hade 1 ekipage som kvalat in till Bruks SM, Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda  i 
Spårhundsgruppen. 
Ekipaget hamnade på en hedrande 5:e placering av 30 startande. 
Ett stort grattis !!! 
Åse & Hedda har även tävlat SM Belgiska Vallhundar där dom tog guldmedaljen i 
spårhundsgruppen. Ett stort grattis !!! 
 
Distriktsmästare	
Den 13 april hade Skövde BK DM i spår. Där vann  Åse Forsgren & Hedda och blev 
distriktsmästare. Grattis !!! 
 
Varje år utser Svenska Brukshundklubben i samarbete med tidningen Brukshunden ut Årets 
SBK –hund. 
Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda är nominerade till Årets Spårhund & Årets Brukshund 
2019, men placeringarna är tyvärr ej offentliggjorda ännu. 
Åse Forsgren & Hedda blev Årets Bruksbelgare 2019 i spår. 
 
Tina Rosén Lindh & Ängsbackens Fina har 2019 erövrat titeln Svensk Brukschampion SBCH i 
spår. Ett stort grattis !!! 







 


 
	
Årets	Lydnadshund		
1. Hanna Andersson & Esca 9,5 p 
2. Hanna Andersson & Yax 8,8 p 
 
Årets	Brukshund	
1. Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda 9,4p 
2. Rosmarie Karlsson-Munk & Rapports Yra 8,9p 
3. Tina Rosén Lindh & Fina 8,6p 
 
Vi har under året haft ett antal möten och träffar där vi bl.a ansökt om 2019 års tävlingar, 
inventering av tävlingsmarker, tävlingsmateriel och funktionärer. 
Kommittén vill tacka ALLA som ställt upp så vi kan genomföra våra tävlingar/prov på ett 
mycket proffsigt sätt. TACK !!! 
Kommittén har bestått av: Gun-Marie Fredriksson, Rosmarie Karlsson-Munk, Åse Forsgren, 
Tina Rosén-Lindh, Pelle Lindh, Elisabeth Pettersson, Lisbeth Lundgren, Norman Rönnerfeldt, 
Marie Nielsen och Susanne Wilhelmson 
 
//Gun‐Marie	
	
	


RALLYLYDNAD 
 
Jag, Ulli, har gått rallylydnadsinstruktörskurs på Vi2Hundcenter i Helsingborg och är nu 
godkänd instruktör för rallylydnadskurser från nybörjare till mästare. 
 
Under instruktörsutbildningen i år har jag hållit två nybörjarkurser och haft ett 
projektekipage. 
 
Tyvärr glömdes KM i rally 2019 bort, men kommer att genomföras våren 2020 istället. KM 
för Rally 2020 kommer att hållas hösten 2020. 
 
Flera Tidaholmsekipage har varit ute och tävlat under året. 
 
Årets	Rallylydnadshund	2019	
1. Hanna Andersson Yax 42 poäng 
2. Ulrika Floryd Gigi 33 poäng 
3. Sandra Nilsson Kallaha 24 poäng 
4. Marie Nielsen Tikka 17 poäng 
5. Hanna Andersson Esca 10 poäng 
6. Susanne Wilhelmson Nästa 9 poäng 
7. Sandra Nilsson Mac 7 poäng 
8. Denise Ström Isla 1 poäng 
 
//Rallylydnadskommittén		
Ulrika	Floryd	
  







 


AGILITY 
 
Agilityn startade året med att gruppen genom klubben hyrde Ekebergs ridhus för träning. 
I maj hade vi våra sedvanliga kvällstävlingar i klass 1 och 2 med ca 100 starter per kväll. 
 
Klubbmästare 2019 
XS Maud & Saga 
S Maud & Trolla 
M Catharina & Cilla 
L Nathalie & Tiffany 
XL Ulrica och Soya 
 
Första helgen i september hade vi som vanligt vår stående tävling ”Labbåsräjset” med ca 800 
starter/ dag. Campingen var som vanligt fylld till bredden. 
 
I oktober anordnade vi tillsammans med Tibro BK årets agility-DM på Tibro BK. 
Klubbens deltagare visade framfötterna och vi fick två distriktsmästare. 
I XS vann Maud och Saga och i S vann Vicki och Catch-Up. 
 
Årets agilityhund 2019 
1 Catch-Up & Vicki 1195 poäng 
2 Hiilo & Hanna 1105 poäng 
3 Jokk & Marica 1014 poäng 
4 Saga & Maud 809 poäng 
5 Trolla & Maud 797 poäng 
6 Zelda & Ulrica 689 poäng 
 
 
//Vicki	
 
	


PR-INFO 
	
Hemsidan har uppdaterats allteftersom under årets gång, efter behov och efterfrågan från 
klubbens medlemmar. Sidan har under 2019 haft 14 829 visningar, vilket är 1216 fler än 
förra året. Av dessa är 2821 unika besökare. 
 
Vi finns fortfarande på Facebook under "Tidaholms Brukshundsklubb". 
Kommande året är målet fortsatt att information angående flytten ska finnas lätt tillgänglig 
på hemsidan.  
Jag önskar att uppdatera kommittéernas sidor, detta för att det ska finnas information 
tillgänglig, om vad varje kommitté gör, detta för våra medlemmar och andra som funderar 
på att gå kurs hos oss.  
 
 //Hanna	Persson	
 
	







 


KÖK 
 
Ännu ett år utan någon köksansvarig, varpå varje kommitté fått se till att köket fungerat vid 
sina respektive verksamheter. 
Under kurskvällarna har köket till största delen varit bemannat, vilket underlättat för 
instruktörerna. 
För att slippa hantera kontanter använder vi listor som deltagarna fyller i, och sedan betalar 
man hela summan vid sista kurstillfället. Möjligheten finns att betala kontant eller via 
SWISH. 
Lisbeth tillsammans med Anita har sett till att kylskåpet varit fullt, Jeanette och Anita har 
bakat kakor och handlat dricka och godis under året. 
Varje kursdeltagare har sedan fått breda sina egna mackor. 
 
//Styrelsen	
	


RASUTVECKLING 
	
Verksamheten ligger vilande då vi saknar kommittéansvarig.  
//Styrelsen	
		
	


STUGA/PLAN 
 
I år har Anton och Albin Rothzén skött gräsklippning mm. när så krävts. 
 


Under våren hade vi 2 fixardagar då vi hjälpts åt både inne och ute att hålla vår anläggning i 
gott skick. 
 


Då vi fått besked om att vi måste flytta hela verksamheten har vi legat lågt med förbättringar 
av både stuga och planer. 
 
//Styrelsen 
	


DRAGHUND 
	
Draghundsektorn har inte varit aktiv under 2019. 
	
För	draghundsektorn	
//Karina	Ravn	
	
	 	







 


NOSE WORK 
	
 
Under 2019 har ett flertal av klubbens ekipage varit ute och tävlat med goda resultat. Vi har 
ekipage som tävlar i både klass 1 och klass 2. En del har varit aktiva på ridhusträningen.  
Klubben har haft grundkurs i Nose Work under hösten. 
På grund av olika omständigheter har det inte arrangerats KM i höst. 
 
//Karina	Ravn	
	


TRIVSEL 
 
Den tänkta 5-kamp med grill & mingel som var planerad att hållas när klubben flyttat fick 
skjutas på framtiden. Vi gör ett nytt försök när väl stuga och planer är på plats.  
 
//Marica	Svensson	
		
	
 
 
 
 
 
 
Slutligen ber styrelsen att få tacka för visat förtroende under året 2019 och ställer härmed 
våra platser till årsmötets förfogande. 
 
 
 
 
___________________________ __________________________ ________________________ 
Catharina Rosénius Käll Maria Rothzén Jeanette Coltén Ferm 
 
 
 
___________________________ __________________________ ________________________ 
Elisabeth Pettersson Victoria Svensson  Lena Lycksell 
 
 
 __________________________ 
 Ulrica Larsson 
 


  







 


VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020 
	
	
 


• Hundägarkurser vår och höst 
 


• Prov och tävlingar i Bruks, Agility, Rally & Nose Work 
 


• Labbåsräjset 2-dagars tävling i agility 
 


• Uppvisningar 
 


• Fixardagar inom- och utomhus 
 


• Funktionärsutbildningar 
 


• Funktionärsträffar 
 


• Trivselaktiviteter för medlemmarna 
 


• Träningsläger/ helg 
 


• Flytt av hela anläggningen till Nyborg, med fortsatt planerad 
verksamhet. 


  







 


INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN INOM TIDAHOLMS 
BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2021 


 
 


 
 


• Hundägarkurser 
 


• Prov och tävlingar 
 


• Uppförande av ny Mentaltestbana 
 


• Medlemsfrämjande aktiviteter 
 


• Fixardagar 
 


• Hundens Dag 
 


• Funktionärsutbildningar 
 


• Funktionärsträffar 
 


• Trivselaktiviteter 
 


• Träningsläger/ helg 
 


• Inoff. utställning 
 
  







 


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  


TILL STYRELSE FÖR 


TIDAHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 2020 


 
Ordförande  Catharina Rosénius Käll 


 


Omval 1 år 


Vice ordförande  Maria Rothzén 
 


Omval 2 år 


Kassör  Elisabeth Pettersson 
 


1 år kvar 


Sekreterare  Jeanette Coltén Ferm 
 


Omval 2 år 


Ledamöter  Victoria Svensson  


Ulrica Larsson 


Lena Lycksell 


1 år kvar 


1 år kvar 


Omval 2år 


Suppleanter  Marie Nielsen 


Susanne Lindberg 


Clara Åkesson 


1 år kvar 


Omval 2 år 


Nyval 2år 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I valberedningen: 


 
Karina Ravn 


Julia Jonsson 
Karin Gunnarsson 









OFFERT
Kund: - - 
Mail: colten.ferm@telia.com 


Vår referens: Simon S 
Växel: 0770-777 600 
Email: info@polarpumpen.se  
Webb: www.polarpumpen.se


Hej -, 
Hej!  
Här kommer en o�ert på en riktigt bra värmepump.  


( VIKTIGT )Om installationen:
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/installation.pdf


Jag hjälper er gärna med en beställning. I så fall behöver ni bara komplettera
med följande uppgifter.  


Hur önskar du betala? Faktura efter installationen, avbetalning (räntefri upp
till 12 månader) eller förskottsbetalning?  
Personnummer:  
Installationsadress:  
Telefonnummer:  


Återkom med svar på ovanstående så hjälper jag er med en beställning. Så
fort ordern gått igenom kommer ni få en separat orderbekräftelse utav oss
på mail.  
Om ni har några �er frågor är du varmt välkommen att kontakta mig igen.  


Har ni några frågor kring o�erten kan ni ringa mig eller svara på detta mail
Ni når mig på 0770-777 600 Du är varmt välkommen att höra av dig om du
undrar något! 
Hälsningar, Simon S


Notera: Denna o�ert är giltig i 14 dagar. Vi reserverar oss för slutförsäljning och
eventuella skrivfel. Om priserna i butiken har höjts när du väl ska lägga din
order, - hör av dig till oss och hänvisa till denna o�ert, så hjälper vi dig. OBS! Läs
noga igenom vad som gäller för vår standardinstallation i länken ovan för att
undvika missförstånd.


O�ertnummer:
POL-40899 
Giltig från: 2020-
11-02 
Giltig till: 2020-11-
16 
Leveransvillkor 
Betalningsalternativ 
Installationsvillkor 
Valuta: SEK 


Speci�ka
förutsättningar 
Uppvärmingsyta /
Kylningsyta: 0  
Övrigt: 
O�ererad
produkttyp: Luft-
Luft 


Förslag



https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rSja52jtUakpuXd04vWUlqsm-Z_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tEPDL7GVVkLpaSJsZPUrCKfA5fCkK099O8mdxvw-2Bn-2BeyTD0t9EVTPA-2FCJO9wu-2BguF2UVIp5XNfG1dh6LfuXXgF7ehpfZ0VfOs-2B-2Bw3uKOWPj0gFV0iPoYAwp8vcq2oeUhtTsiSxPQrQ-2FM472l-2F2-2BSYkZo7tQGf3QLo2u1JuJiG6j4-3D

mailto:colten.ferm@telia.com

tel:0770777600

mailto:info@polarpumpen.se

https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rSja52jtUakpuXd04vWUlq5ltX_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tgnlTGty1FDceE96X-2BOoIKmnpPE9dfhDvD1viFrsYUFumdFgKCQ4ZCgqR8WbBBJIH-2FeErL-2FNqPaikkV7uX8gwqzD5OnIe4RV7hGF8acEI2RC5mFv-2BAxc9tBFrqZeTyBZeDy6KiLRZ4sMg2Q3qR1C-2FI2CwgK99DLnSF1NJowGgBfc-3D

https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rXlKzK8pWPkLFNlU7J-2F6ul70Rr-2BRZR0BD4dXcq7CvdXg-3D-3De6l3_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tFuRgj9Q9GjzFEDUvssf5gbIbGw4TsNAex1sgw3mHkjs2PSUgzXEr2Y5EpKDWBsXPTj7YQ8INnsDU3GHtanqo-2FnR0fv5DvIDWGo5EwJL9Az-2Bqv973N-2FUuoUpVYEFRKVmFV2CldGuXa-2B2Ww9LWHPvOwLv5yea0Y83OJ56z-2BOWwiQ4-3D

https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0pZeagD9sNAlkNrMmsF1UI0IdJAX6SzEn-2B4SfnSYXftzg-3D-3DmRCU_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tq8Q2MqMgnPme9gqmbPRQe7hZEdoJ7K0Bx3p1njE6KLqhqzg8xf-2BFPTwZYpFOw7VPv7WiGaiuLkUjcgTCKYpEZisAgPjOR-2FuGDZZZmcDnIR66uZyiyRp-2BPTq0ow7ChW2tVCs-2BRJlix3-2BTDYGQV0wscc-2BASuhm5d1dR4p3mZjT7vw-3D

https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0qmwHLYXTQl-2FMDpAVcEusj9Hng3netRjMpN6V6vTsm8NGm3czK8tnkryM7joJcRdaw-3DI55V_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tzj4rpMnE8tF4JyCzwiza-2BufrM8-2FlK9-2B99cgJagGV6pF9jrFP6cC1jQoVPj4xGcQMmD24IBQQTtKCeDnikv7xypqgE-2F-2Fmk30RfHBKNafpbW49btU-2FSxbgnj4nK3cfXQ3wxTuuzLaHS8pw3uwQYzzJZukbQps3I-2BQPeQmqNVQBpXc-3D





Produktnamn Antal Pris / st Pris inkl. moms  


09 KM Slim - Fujitsu 1 11900 10900 kr


Fujitsu ASYG09KMCB (inomhus) 1


Fujitsu AOYG09KMCBN (utomhus) 1


Standard-installation 1 5993 kr


Fjärrkontroll 1


Värmepumpstak 1 1190 0 kr


Summa
 


19083 kr 16893 kr 
Du sparar: 2190 kr


KÖP!KÖP!


Polarpumpen AB 
Datavägen 14 A 
436 32 Askim 


www.polarpumpen.se


Org.nr: 556749-
0262 
Innehar F-
skattsedel


Nordens största
återförsäljare av
värmepumpar
Experter på kyla och värme
sedan 2007
Marknadens lägsta priser
Installerar över hela
Sverige



https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0pmO1K-2FiEkPAaT8LDNSmJKjMiVt3UVu-2Fq0rwMQn-2BuaPNg-3D-3DRSqe_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tFfeY8oX6HgtsIcyyLgLKCBxDffTyiGXZXpmT1vCCEcMxusIWDAqutWqLr6i6pgHHaeqNpEQ-2Bx3XIN-2FMLT5bdrlGN7Mcd9IFkV-2FpGQREChVTCpbtMO-2Bv3KKFIHp9vDi1tqPF78B-2Fi5fOieXP7ut7Yet-2FsP3YebISha0p4hBwPoJ0-3D

https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0pu2Db9kIiEMqb4jGNfsvRgixbV-2BgOPYM7fyK3BuKSyRQ-3D-3DwEHh_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tmfWDjugBcJr4gz0EL7uCQ3WP0CroWfL1LHNu-2BdkUalLW7vfEHFeS0-2BP98-2FKvoljPTLPAjX4FTKMbYKA-2BH9zcPVKEGRBxs12j0UZpKeJ-2F6FMuy5qD-2F4FtHYK01DfUxnkbA9ftNPE9BDh41FlscNKDsvCbsnVId-2BE-2FDpBPuu6fDiw-3D

https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rfJEDV5BwHnC-2BgnElvsVv4UrlmZLOTL-2Brr3XhWNd-2BTM2dpLvqVYsic6RUp0sPyiyZE1tRZijeBuHAPGBQ5Q1yUBA1rnNQPNgfMZsGV4xmGnuo1b1lmS10osQ13-2FBkd1aZsec3fHfvVz-2Foq4ImvmM7S4kGUQIDvnawy4k7euL5Omy0dQb9z37SD3q7oEJeYJu3KUEoCs-2FtxJZXMObcc5XPMmOWE6YsklPNo8QLQ2fAKwTOC-2BKGOakZWoPPdZeeq3DsTs6Uwh7t-2BufMuayCB-2BUJls-2F9-2BF9bm2uQLI-2FW-2BD9LiLdQVoim0E8jKmYEjhO7BhRE0-2BrCCbdY71vqDEt5cx8p2rcRc5GrCLlz1mEA4cEmF3JT1RC8sPDJTcIM1L9-2B6qK8-3DmcnX_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7tMFGHnTr0g8ejOMyTnvUbJfz3i1Rp2sTuJHnWZ74n2FC8J40Ey5GhfVPtXaYwhAHuc97HDEjB20Tf-2F0SHr54GJZNbx-2FD4jdyq5EyPC9WQ3XY2m9WFvwT4VJ4XNDw8-2FUqJDgnFKT12JQJRAkk-2F3X-2BsTRPVBUDYK5JWW7oJXXmwyVI-3D

https://u8267357.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mIp-2B9MgtXYrPeCskrd4U-2BUm5QHMNK-2F4R4MNd8a-2Brc0rSja52jtUakpuXd04vWUlqn9pE_5xCayaWCLoqXCB7QBCNr-2FYmcJjzm7KJYVpHesesmkK3kBXVUSqNVAP6OcbI0sI7toH-2FgiJJPRck-2FcnvgNeu-2FlO5vW-2FFqMpIYt463LPU8UJZwUa8jaoM2aB5NWcnTn3t1ZYiyNo9dSxe4tJ5uyFd5LoHVNDt9ZLcB-2FBuO1cbQIsR66q5R4MSDvGCv983fcbmirpdBx-2FJbGa8ue-2BdHuA7tyo3nT1ani0MlZcSwt-2Bvutt4-3D



