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Kallelse Kommunfullmäktige 

2022-06-27 Kl. 17:00 
Plats: Stora salen, stadsbiblioteket 

Justerare: Cathrine Karlsson (S) eller Othmar Fiala (S), Mikael Hallin (C) eller Peter Friberg (M) 

Kallade 
Ledamöter 
Erik Ezelius (S) ordförande, Peter Friberg (M), Anna-Karin Skatt (S), Marika Lund (SD), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), 
Tony Pettersson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lennart Nilsson (SD), Anna Zöögling (S), Ida 
Davidsson (), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Per Nordström (SD), Karin Olofsson (MP), 
Ingemar Johansson (L), Gunilla Djurberg (S), Anneli Sandstedt (C), Georgos Moschos (S), Johan 
Liljegrahn (M), Monica Staadig (S), Pia Logård (SD), Per-Erik Thurén (S), Lisbeth Ider (V), Ulf Alteg 
(M), Michelle Hjerp Holmén (S), Torgny Hedlund (KD), Kristina Spetz-Larsson (S), Henrik 
Granqvist (M), Birgitta Andersson (L), Petri Niska (SD), Mikael Hallin (C), Fahad Almedane (S), 
Ulla Brissman (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Ingvar Jansson (S) ersätter Håkan Joelsson (S), Roger Lundvold (KD) ersätter Krister Rohman 
(KD), Christoffer Axelsson (S) ersätter Zelal-Sara Yesildeniz (), Fredrik Kvist (M) ersätter vakant 

Ersättare 
Jenny Svensson (L), Mathias Lundgren (L), Claes Andersson (KD), Per-Inge Karlsson (C), Josette 
Rask (C), Camilla Graaf (-), Richard Mellgren (M), Per-Erik Vrang (M), Aili Räisänen (SD), Anna 
Sheridan (SD), Christopher Vipond (MP), Anna Wiik (MP), , Malin Andersson (S), Kent Persson 
(S), Emma Graaf (S), Lisa Öhgren (S), Jesper Carlman (S), Ulrika Storm (S), Dick Broberg (S), 
Henrik Vang (V), Anna Ider (V) 
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Ärenden 
1 Godkännande av dagordning 2022/10 

2 Handlingar att anmäla 2022/12 

3 Information om hot och våld mot förtroendevalda 2022/214 

4 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om dansbana i 
Bruksvilleparken 

2021/262 

5 Beslut om revisorernas budget 2023 2022/93 

6 Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-2025 2021/402 

7 Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt 2022/173 

8 Beslut om förstudie för investeringsprojekt förskola i Ekedalen 2019/160 

9 Beslut om förstudie för investeringsprojekt förskola i 
Madängsholm 

2019/427 

10 Beslut om revidering av tidsplan för investeringsprojekt  
konstgräsplan 

2021/400 

11 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023 

2022/192 

12 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige 

2022/187 

13 Beslut om revidering av reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda 

2022/114 

14 Beslut om antagande av informationssäkerhetspolicy 2022/76 

15 Beslut om antagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2022/139 

16 Beslut om antagande av hälso- och sjukvårdsavtal 2022/138 

17 Beslut om entledigande från uppdrag Michelle Hjerp Holmén 2018/319 

18 Fyllnadsval av ledamot till till kultur- och fritidsnämnden efter 
Michelle Hjerp Holmén (S) 

2018/403 

19 Mötets avslutande 2022/10 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-05-24 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 52 Information om ej verkställda gynnande beslut 
första kvartalet 2022 
SON 2022/103 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 

2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige för 
information 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Tre beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS. Personerna har väntat i fyra, sex respektive sju 
månader. Besluten är fortfarande inte verkställda på grund av platsbrist inom befintliga lokaler. 

Två beslut om bostad för vuxna 9§9 LSS har rapporterats. Personerna har väntat sedan februari 
och juni 2021. Besluten är fortfarande ej verkställda. Orsak platsbrist. 

Ett beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL inom IFO barn och unga har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig uppdragstagare inte har hittats. Beslutet är fattat i 2022-01-07. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår social och omvårdnadsnämnden besluta att lägga rapporten om ej 

verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna 
densamma till kommunfullmäktige för information 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-05-24 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/103, ”Information om ej 

verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022”, 2022-05-10. 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-05-03 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/103 

2022-05-03 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om ej verkställda gynnande beslut 
första kvartalet 2022 
Förslag till beslut 

- Social och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 
beslut första kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 
§ 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller 
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte 
verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon är berättigad till kan 
kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift 

Utredning 
Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Tre beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS. Personerna har väntat i fyra, sex respektive sju 
månader. Besluten är fortfarande inte verkställda på grund av platsbrist inom befintliga lokaler. 

Två beslut om bostad för vuxna 9§9 LSS har rapporterats. Personerna har väntat sedan februari 
och juni 2021. Besluten är fortfarande ej verkställda. Orsak platsbrist. 

Ett beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL inom IFO barn och unga har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig uppdragstagare inte har hittats. Beslutet är fattat i 2022-01-07. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-05-03 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/214 

2022-06-14 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Information om hot och våld mot 
förtroendevalda 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen.  

Ärendet 
Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin informerar om hot och våld mot förtroendevalda.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 -  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 127 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag 
om dansbana i Bruksvilleparken 
KS 2021/262 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken. 
Personen framhåller i sitt förslag att Bruksvilleparken är ett smultronställe i Tidaholm där det finns 
möjlighet för både ungdomar och familjer att hitta på saker och ta del av underhållning. 

Förslagslämnaren framhåller vidare att hon har haft möjlighet att dansa på utedansbanor på flera 
andra orter runt om i Sverige och att det har varit en trevlig upplevelse. Med anledning av detta 
föreslår hon att det ska byggas en dansbana i Bruksvilleparken, till exempel genom att den 
befintliga scenen byggs in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 9/2022. 

Dagens scen i Bruksvilleparken används framförallt vid kulturevenemang. Kultur- och 
fritidsnämnden nyttjar scenen som en del av internhyran för övriga byggnader kring 
Bruksvilleparken. 

Om det finns behov av att anlägga denna typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera 
detta och komma in med ett önskemål enligt gällande investeringsprocess. I en förstudie kan 
alternativ tas fram som möter behovet. Att bygga till, bygga nytt eller flytta annan byggnad bedöms 
initialt som tre olika alternativ.  

Utifrån en initial bedömning bör scenen rent konstruktionsmässigt kunna utvecklas till det 
ändamålet som beskrivs och då kombineras med tak för åskådare. Ärendet bedöms som 
bygglovspliktigt och utmanande vad gäller gestaltningen och utformning som harmoniserar med 
befintlig scens utformning och övriga byggnader. Då liknande funktioner finns i till exempel Folkets 
park bedöms det som svårt att få intäkter av väsentlig betydelse för att täcka driftkostnader med 
annat än skattemedel. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in yttrande från kultur- 
och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att remittera förslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 29/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att en utedansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då 
det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer som till exempel parker och 
lekplatser.  

I Tidaholms kommun finns det redan en aktör som erbjuder dansbana. Kultur- och fritidsnämnden 
beviljar årligen ett kulturbidrag på 65 000 kr (år 2022) till Tidaholms Folkets Park som driver 
denna dansbana. Verksamheten i Folkets Park är mycket uppskattad och välkänd och har genom 
åren lockat många besökare från såväl Tidaholm som andra kommuner. Kultur- och 
fritidsnämnden har inga ytterligare resurser i budgeten för att finansiera ytterligare 
dansbaneverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. Då liknande 
funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att täcka 
driftskostnader. Kommunen bör inte heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att båda nämnderna hänvisar till utedansbanan som 
finns i Folkets park och att de menar att det skulle vara svårt att få tillräckligt med intäkter för att 
bedriva ytterligare en dansbana i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsnämnden framhåller även 
vikten av att kommunen inte bör bedriva konkurrerande verksamhet med andra aktörer. 

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

Tidaholmsförslaget.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 71/2022 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-19. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29/2022 ”Beslut om yttrande angående 

Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-05-10. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 20/2022 ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag ”Dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-08-06. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 71 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
dansbana i Bruksvilleparken 
KS 2021/262 

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

Tidaholmsförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken. 
Personen framhåller i sitt förslag att Bruksvilleparken är ett smultronställe i Tidaholm där det finns 
möjlighet för både ungdomar och familjer att hitta på saker och ta del av underhållning. 

Förslagslämnaren framhåller vidare att hon har haft möjlighet att dansa på utedansbanor på flera 
andra orter runt om i Sverige och att det har varit en trevlig upplevelse. Med anledning av detta 
föreslår hon att det ska byggas en dansbana i Bruksvilleparken, till exempel genom att den 
befintliga scenen byggs in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 9/2022. 

Dagens scen i Bruksvilleparken används framförallt vid kulturevenemang. Kultur- och 
fritidsnämnden nyttjar scenen som en del av internhyran för övriga byggnader kring 
Bruksvilleparken. 

Om det finns behov av att anlägga denna typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera 
detta och komma in med ett önskemål enligt gällande investeringsprocess. I en förstudie kan 
alternativ tas fram som möter behovet. Att bygga till, bygga nytt eller flytta annan byggnad bedöms 
initialt som tre olika alternativ.  

Utifrån en initial bedömning bör scenen rent konstruktionsmässigt kunna utvecklas till det 
ändamålet som beskrivs och då kombineras med tak för åskådare. Ärendet bedöms som 
bygglovspliktigt och utmanande vad gäller gestaltningen och utformning som harmoniserar med 
befintlig scens utformning och övriga byggnader. Då liknande funktioner finns i till exempel Folkets 
park bedöms det som svårt att få intäkter av väsentlig betydelse för att täcka driftkostnader med 
annat än skattemedel. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in yttrande från kultur- 
och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att remittera förslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 29/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att en utedansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då 
det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer som till exempel parker och 
lekplatser.  

I Tidaholms kommun finns det redan en aktör som erbjuder dansbana. Kultur- och fritidsnämnden 
beviljar årligen ett kulturbidrag på 65 000 kr (år 2022) till Tidaholms Folkets Park som driver 
denna dansbana. Verksamheten i Folkets Park är mycket uppskattad och välkänd och har genom 
åren lockat många besökare från såväl Tidaholm som andra kommuner. Kultur- och 
fritidsnämnden har inga ytterligare resurser i budgeten för att finansiera ytterligare 
dansbaneverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. Då liknande 
funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att täcka 
driftskostnader. Kommunen bör inte heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att båda nämnderna hänvisar till utedansbanan som 
finns i Folkets park och att de menar att det skulle vara svårt att få tillräckligt med intäkter för att 
bedriva ytterligare en dansbana i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsnämnden framhåller även 
vikten av att kommunen inte bör bedriva konkurrerande verksamhet med andra aktörer. 

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

Tidaholmsförslaget.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-19. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29/2022 ”Beslut om yttrande angående 

Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-05-10. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 20/2022 ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag ”Dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-08-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/262 

2022-05-19 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av Tidaholmsförslag 
om dansbana i Bruksvilleparken 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget.  

Ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken. 
Personen framhåller i sitt förslag att Bruksvilleparken är ett smultronställe i Tidaholm där det finns 
möjlighet för både ungdomar och familjer att hitta på saker och ta del av underhållning. 

Förslagslämnaren framhåller vidare att hon har haft möjlighet att dansa på utedansbanor på flera 
andra orter runt om i Sverige och att det har varit en trevlig upplevelse. Med anledning av detta 
föreslår hon att det ska byggas en dansbana i Bruksvilleparken, till exempel genom att den 
befintliga scenen byggs in. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 9/2022. 

Dagens scen i Bruksvilleparken används framförallt vid kulturevenemang. Kultur- och 
fritidsnämnden nyttjar scenen som en del av internhyran för övriga byggnader kring 
Bruksvilleparken. 

Om det finns behov av att anlägga denna typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera 
detta och komma in med ett önskemål enligt gällande investeringsprocess. I en förstudie kan 
alternativ tas fram som möter behovet. Att bygga till, bygga nytt eller flytta annan byggnad bedöms 
initialt som tre olika alternativ.  

Utifrån en initial bedömning bör scenen rent konstruktionsmässigt kunna utvecklas till det 
ändamålet som beskrivs och då kombineras med tak för åskådare. Ärendet bedöms som 
bygglovspliktigt och utmanande vad gäller gestaltningen och utformning som harmoniserar med 
befintlig scens utformning och övriga byggnader. Då liknande funktioner finns i till exempel Folkets 
park bedöms det som svårt att få intäkter av väsentlig betydelse för att täcka driftkostnader med 
annat än skattemedel. 
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in yttrande från kultur- 
och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att remittera förslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 29/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att en utedansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då 
det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer som till exempel parker och 
lekplatser.  

I Tidaholms kommun finns det redan en aktör som erbjuder dansbana. Kultur- och fritidsnämnden 
beviljar årligen ett kulturbidrag på 65 000 kr (år 2022) till Tidaholms Folkets Park som driver 
denna dansbana. Verksamheten i Folkets Park är mycket uppskattad och välkänd och har genom 
åren lockat många besökare från såväl Tidaholm som andra kommuner. Kultur- och 
fritidsnämnden har inga ytterligare resurser i budgeten för att finansiera ytterligare 
dansbaneverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. Då liknande 
funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att täcka 
driftskostnader. Kommunen bör inte heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Barnrättsbedömning 
En förändring i Bruksvilleparken skulle kunna påverka barn då barn är en av målgrupperna som 
vistas i parken regelbundet. Själva förslaget om att bygga en utedansbana riktar sig dock inte direkt 
till barn och eftersom förvaltningen föreslår att förslaget bör avslås anser inte förvaltningen att det 
finns anledning att göra någon barnrättsbedömning i ärendet.   

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att båda nämnderna hänvisar till utedansbanan som 
finns i Folkets park och att de menar att det skulle vara svårt att få tillräckligt med intäkter för att 
bedriva ytterligare en dansbana i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsnämnden framhåller även 
vikten av att kommunen inte bör bedriva konkurrerande verksamhet med andra aktörer. 

Kommunledningsförvaltningen delar nämndernas uppfattning och har inget ytterligare att tillägga. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29/2022 ”Beslut om yttrande angående 

Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-05-10. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 20/2022 ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 
Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 

 Tidaholmsförslag ”Dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-08-06. 

Sändlista 
Förslagslämnaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 29 Beslut om yttrande angående Tidaholmsförslag 
- Dansbana i Bruksvilleparken 
KFN 2022/38 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslag – 

Dansbana i Bruksvilleparken till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera Tidaholmsförslag om att 
bygga en dansbana i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 8/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att begära in 
yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. Av nämndens beslut 
framgår det bland annat att scenen som finns i Bruksvilleparken framförallt används vid 
kulturevenemang och att det är kultur- och fritidsnämnden som nyttjar scenen som en del av 
internhyran för övriga byggnader kring Bruksvilleparken. Om det finns behov av att anlägga denna 
typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta och komma in med ett önskemål 
enligt gällande investeringsprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att 
remittera Tidaholmsförslaget till kultur- och fritidsnämndens för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-23. 

Förslagsställaren föreslår kommunen att bygga en ute-dansbana i Bruksvilleparken. Kultur- och 
fritidsnämnden anser att en ute-dansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då det är 
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer så som t ex parker och lekplatser.  

I Tidaholms kommun finns redan en aktör som erbjuder dansbana. Kultur- och fritidsnämnden 
beviljar årligen ett kulturbidrag på 65 000 kr (år 2022) till Tidaholms Folkets Park som driver 
denna dansbana. Verksamheten i Folkets Park är mycket uppskattad och välkänd och har genom 
åren lockat många besökare såväl från Tidaholm som från andra kommuner. Kultur- och 
fritidsnämnden har inga ytterligare resurser i budgeten för att finansiera ytterligare 
dansbaneverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park 
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. 

Då liknande funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att 
täcka driftskostnader. Kommunen bör ej heller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att lämna yttrandet angående 

Tidaholmsförslag – Dansbana i Bruksvilleparken till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 30/2022 ”Beslut om yttrande 

angående Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-04-26.   
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-04-19. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2022 ”Beslut om hantering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i 

Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om 
att bygga en dansbana i Bruksvilleparken 
KS 2021/262 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till kultur- och fritidsnämnden 

för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-23. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera Tidaholmsförslag om att 
bygga en dansbana i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 8/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att begära in 
yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget. Av nämndens beslut 
framgår det bland annat att scenen som finns i Bruksvilleparken framförallt  används vid 
kulturevenemang och att det är kultur- och fritidsnämnden som nyttjar scenen som en del av 
internhyran för övriga byggnader kring Bruksvilleparken. Om det finns behov av att anlägga denna 
typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta och komma in med ett önskemål 
enligt gällande investeringsprocess. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att 
kommunstyrelsen har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 
remittering av Tidaholmsförslag (e-förslag). För att förvaltningen ska kunna fortsätta bereda 
förslaget behöver arbetsutskottet först ta ställning till om de anser att förslaget ska remitteras till 
kultur- och fritidsnämnden, på det sätt som samhällsbyggnadsnämnden föreslår, eller om 
förvaltningen ska slutföra beredningen utan en sådan remiss med endast 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som underlag.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast  
2022-05-23. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i 

Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 

om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts belsut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 9 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken 
SBN 2021/515 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in yttrande från 

kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslag för Dansbana/danspaviljong i 
Bruksvilleparken. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig gällande Tidaholmsförslag om 
att anlägga dansbana i Bruksvilleparken. 

Dagens scen i Bruksvilleparken används framförallt vid kulturevenemang. Kultur och 
fritidsnämnden nyttjar scenen som en del av internhyran för övriga byggnader kring 
Bruksvilleparken. 

Om behov finns att anlägga denna typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera detta 
och komma in med ett önskemål enligt gällande investeringsprocess. I en förstudie kan alternativ 
tas fram som möter behovet. Att bygga till, bygga nytt eller flytta annan byggnad bedöms initialt 
som tre olika alternativ.  

Utifrån en initial bedömning bör scenen rent konstruktionsmässigt kunna utvecklas till det 
ändamålet som beskrivs och då kombineras med tak för åskådare. Ärendet bedöms som 
bygglovspliktigt och utmanande vad gäller gestaltningen och utformning som harmoniserar med 
befintlig scens utformning och övriga byggnader. Då liknande funktioner finns i tex Folkets park så 
bedöms det som svårt att få intäkter av väsentlig betydelseför att täcka driftkostnader med annat 
än skattemedel. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att begära in yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående Tidaholmsförslag 
för Dansbana/danspaviljong i Bruksvilleparken. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 8/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om Tidaholmsförslag Dansbana Bruksvilleparken”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-01-04. 
 Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22. 
 Tidaholmsförslag – Dansbana/danspaviljong, 2021-08-03. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/262 

§ 119 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om att bygga en 
dansbana i Bruksvilleparken 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 

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

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera 
Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 
 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om att bygga en 

dansbana i Bruksvilleparken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-09-14. 

✓ Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken, 2021-08-06. 
 
Sändlista  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/93 

2022-03-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om revisorernas budget 
2023 
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att fastställa budget för 
revision till 937 tusen kronor för år 2023.  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har berett revisorernas budget och överlämnar förslag till budget 
för 2023. 

Utredning 
Ambitionsnivån för kommande år ska ligga i samma nivå som tidigare med sedvanlig uppräkning 
och anpassning enligt de övergripande uppräkningarna för kommunen i den strategiska planen och 
budgeten.   

Efter överläggningar med revisorerna föreslår beredningsgruppen att 937 tkr avsätts för 
revisorernas budget 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Minnesanteckningar revisorernas budgetberedning 2023–2025 – digitalt signerade, 2022-

03-14. 

Sändlista 
Revisorerna  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
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1. Kallelse till beredning  
 

 Till det mötet kallades enligt överenskommelse alla revisorerna, inte bara 
ordföranden och vice ordföranden. Krister Rohman valdes till mötes justerare. 

 

2. Medskick från revisorerna  
 

 Vissa kostnader har blivit bokförd på fel period, vilket medför att utfallet överstiger 
budget 2021. Detta kommer att bli bättre när revisionen nu är inne i flödet för 
faktureringar.  
 

3. Förslag till budget 2023   
 

 Uppräkning men med anpassning som är enligt förra budgetprocessen 
(budgetberedning 2023–2025 är ännu inte fastställt).  
 
Tjänstepersonernas förslag bygger på en uppräkning på 2 procent.  
 
Revisionen flaggade för hantering av dubbla revisionsgrupper tom. revision av 
årsredovisningen 2022. 

 
Kommunens nuvarande avtal med Deloitte sträcker sig tom. årsredovisning för år 
2022. Det behöver upphandlas en ny revisionsfirma inför år 2023. I dagsläget rådet 
osäkerhet kring kostnader från och med 2023.  
 

4. KFs presidie förslag till beslut kring budget 2022 
 
 
Beredningsgruppens ställningstagande 
 

 Beredningsgruppen har emottagit inspelen från revisorerna angående 2023 års 
budget.   

 

 Ambitionsnivån för kommande år ska ligga i samma nivå som tidigare med sedvanlig 
uppräkning och anpassning enligt de övergripande uppräkningarna för kommunen i 
den strategiska planen och budgeten.  
 

 För 2023 skjuts 30 tkr i extra medel till för att bekosta dubbla arvoden under det första 
halvåret (för avgående och tillträdande förtroendevalda kommunrevisorer), samt 20 
tkr för utbildning under 2023 för tillträdande förtroendevalda kommunrevisorer. Dessa 
medel återkommer inte år 2024.  
 

 KFs presidie bevakar och håller fortsatt dialog med revisorerna om budgetförslaget 
för 2023 behöver ses över än en gång innan förslaget går till KF för beslut.  
Målsättning är att budgeten tas i juni 2022.  

 
Beslut 

 Beredningsgruppen beslutar föreslå kommunfullmäktige att revisorernas budget för år 
2023 ska baseras på 2022 års budget med uppräkning och anpassning.  Beloppet 
som föreslås är 937 tkr, varav 50 tkr avsätts för dubbla kostnader under det första 
halvåret samt utbildning för tillträdande förtroendevalda kommunrevisorer. 
(Budgetförslaget år 2024 är 905 tkr, och 923 tkr år 2025). 
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§ 112 Beslut om strategisk plan och budget för år 
2023-2025 
KS 2021/402 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 
med utkast 2. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
för åren 2023–2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för 
att styra och leda den kommunala verksamheten.  

I dokumentet återfinns kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper 
och nämndernas ramar för 2023 och framåt.   

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att dokumentet är upprättat i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:  

- Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år  
2023-2025.  
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- Strategisk plan och budget för åren 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade 
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa 
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och år 2024. 

- Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta investera och 
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.  

- För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022, 
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar". 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.  

Sammantaget innebär detta att budgeten för åren 2023–2025 ligger i linje med kommunens 
strategier för en god ekonomi.  

Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade 
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får 
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Mot bakgrund av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, med fortsatt stora 
investeringsbehov, förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0 
procent av skatter och generella bidrag.  

Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för 
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår 
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och 
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till 
grund för borgensavgifter för år 2023.   

Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens 
fastigheter.  I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga 
formulering. 

Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2022 eftersom det är valår i år. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025. 
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 290 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
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o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 

med utkast 2. 
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  
o anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets framtagna Strategiska plan och 

budget för 2023 - 2025 där partierna håller fast vid de samordningsprocesser och 
andra prioriteringar partierna tidigare föreslagit för att därmed förbättra kvalitén 
och frigöra resurser som kommer fler barn, ungdomar och äldre till del i hela 
Tidaholms kommun. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
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o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 
fastställs till 1,75% för år 2023. 

o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Hajrudin Abdihodzic (V) yrkar bifall till Skatts förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 

Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Skatts förslag för att få fram ett motförslag till 
ordförandens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att Skatts förslag ska 
utgöra motförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till ordförandens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Skatts förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin 
Olofsson (MP), Runo Johansson (L) 
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Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V) 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget 

för år 2023-2025”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-2025”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-05-19. 
 Utkast ”Strategisk plan och budget 2023–2025”, 2022-05-24. 
 Skrivelse ”Utredningsuppdrag från budgetberedningen”, 2022-05-17. 
 Rapport ”Borgensavgifter kommunala bolag – Tidaholms kommun”, 2022-04-22. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin 
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Skatts förslag. 
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§ 52 Beslut om strategisk plan och budget för år 
2023-2025 
KS 2021/402 

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

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025. 
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 290 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

Bengt Karlsson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
för åren 2023–2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för 
att styra och leda den kommunala verksamheten.  

I dokumentet återfinns kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper 
och nämndernas ramar för 2023 och framåt.   

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att dokumentet är upprättat i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:  

- Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år  
2023-2025.  
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- Strategisk plan och budget för åren 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade 
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa 
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och år 2024. 

- Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta investera och 
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.  

- För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022, 
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar". 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.  

Sammantaget innebär detta att budgeten för åren 2023–2025 ligger i linje med kommunens 
strategier för en god ekonomi.  

Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade 
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får 
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Mot bakgrund av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, med fortsatt stora 
investeringsbehov, förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0 
procent av skatter och generella bidrag.  

Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för 
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår 
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och 
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till 
grund för borgensavgifter för år 2023.   

Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens 
fastigheter.  I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga 
formulering. 

Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2022 eftersom det är valår i år. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025. 
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 290 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
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o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-2025”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-05-19. 
 Utkast ”Strategisk plan och budget 2023–2025”, 2022-05-24. 
 Skrivelse ”Utredningsuppdrag från budgetberedningen”, 2022-05-17. 
 Rapport ”Borgensavgifter kommunala bolag – Tidaholms kommun”, 2022-04-22. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/402 

2022-05-19 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om Strategisk plan och 
budget 2023-2025 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 
- för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
- beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska den 

nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s rekommendation 
(SKR cirkulär 22:05).  

- låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor.  
- ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter fastställs till 

1,75% för år 2023. 
- indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

- för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen för till 
Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen för till 
Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande regelverk/lagkrav.  

Ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
för åren 2023–2025 och överlämnat den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.  

Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den 
kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision för hur Tidaholms kommun ska utvecklas 
är utgångspunkten för strategiska mål och budget. 

Barnrättsbedömning 
Fördelningen av budgetmedel bedöms inte påverka barn i direkt mening. 
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Utredningens slutsatser 
Budgetberedningen har med stöd av förvaltningen tagit fram ett förslag till strategisk plan och 
budget för åren 2023–2025. I dokumentet Strategisk plan och budget 2023-2025 återfinns 
kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper och nämndernas 
ramar för 2023 och framåt.   

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att dokumentet är upprättat i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:  

- Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år 2023-
2025.  

- Strategisk plan och budget 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade 
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa 
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och 2024. 

- Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen skall kunna fortsätta investera och 
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.  

- För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022, 
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar". 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.  

Sammantaget innebär detta att budgeten för år 2023–2025 ligger i linje med kommunens 
strategier för en god ekonomi.  

Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade 
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får 
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Mot bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, som fortsatt har 
stora investeringsbehov så förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0 
procent av skatter och generella bidrag.  

Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för 
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår 
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och 
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till 
grund för borgensavgifter för 2023.   

Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens 
fastigheter.  I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga 
formulering. 

Eftersom det är valår 2022 så måste enligt kommunallagen en reviderad budget avseende 2023 
beslutas av ett nyvalt kommunfullmäktige den 31 oktober 2022.  
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Utredningsuppdrag Fastighetsförvaltning 

 

Budgetberedningen ger härmed uppdraget till kommunledningsförvaltningen att utreda 
Tidaholms kommuns framtida fastighetsförvaltning.  

Vi vill att följande utreds utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav. 

1. Att lägga samtliga kommunala fastigheter (byggnader) i ett kommunalt bolag. 
2. Att lägga enbart industrifastigheter i ett kommunalt bolag. 
3. Att sälja industrifastigheterna/delar därav till ett externt bolag. 

Nollalternativet är dagens modell med att samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen 
förvaltar de kommunala fastigheterna. Industrifastigheterna förvaltas idag av SBN samt en 
mindre del av TBAB. 

 

Runo Johansson, ordförande budgetberedningen 
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Bolag Soliditet Räntetäckningsgrad EBIT/Tillgångar Poäng 2022 Borgensavgift 2022

Tidaholms Bostäder AB 13,0% 3,1 ggr 1,6% 10,8 0,64%

Tidaholms Energi AB 24,5% 9,1 ggr 6,7% 25,6 0,32%
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Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver 
verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt skuldförvaltning, kapitalrådgivning och 
kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Viktig information

Detta marknadsmaterial är framtaget av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts 
som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet.

Syftet med marknadsmaterialet är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och materialet utgör således inte en rekommendation eller ett 
personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att 
investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i detta material och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte 
nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. 

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan 
uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & 
Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners Wealth Management AB har antagit riktlinjer för att identifiera och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma i bolagets verksamhet 
vid tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster mellan å ena sidan bolaget eller någon närstående person till det och å andra sidan en kund, eller 
mellan en kund å ena sidan och en annan kund å andra sidan. Genom att tillämpa transparens i ersättningen, basera rådgivningen kring produkter på en analys av 
det aktuella utbudet inom produktkategorin samt identifiera potentiella intressekonflikter löpande, hanteras intressekonflikter för att i största möjliga 
utsträckning undvika att någon obehörigen gynnas på annans bekostnad. Söderberg & Partners Wealth Management AB har även antagit riktlinjer för hanteringen 
av anställdas egna affärer samt riktlinjer för hantering av etiska frågor.

Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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1 Inledning 
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1.1 Kommunalrådet har ordet 
Vårt mål: Att utveckla Tidaholm i en orolig tid 

Denna budget har ett övergripande syfte: Att utveckla hela Tidaholms kommun i en orolig tid. Vi gör satsningar 
som vi ser kommer att bära frukt i framtiden. 

Tidaholm ska ha ett starkt och växande näringsliv. Vi vill utveckla företagsklimatet i Tidaholms kommun. 
Näringslivsenheten flyttas till kommunstyrelsen för att finnas centralt i organisationen. Att befintliga företag 
växer och utvecklas och att nya företag väljer att etablera sig här är avgörande för Tidaholms framtid. 

Vi gör en satsning på samhällsbyggnad med syfte att utveckla vår kommun genom att planera nya områden för 
företag och bostäder. Fler arbetstillfällen och fler invånare leder till ökade skatteintäkter att fördela kommande 
år och med det en mer välmående kommun. 

Vi ska leva i ett miljömässigt hållbart samhälle. Det miljöstrategiska arbetet fortsätter. Vi behöver jobba 
vidare med att bli klimatsmarta som kommun. ”Miljömiljonen” permanentas och läggs på 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Vi sätter medborgaren i fokus och gör en rejäl satsning på barn och utbildning. En bra skola är avgörande för 
våra barns framtid, och de är i sin tur Tidaholms framtid. Satsningen ska bland annat gå till att skapa 
förutsättningar för goda arbetsförhållanden för de som arbetar i skolan och förskolan. Vi tillsätter medel för att 
skapa feriearbeten för våra ungdomar och investerar i nya förskolor i Madängsholm och Ekedalen. 

Vi fortsätter att satsa på SAM-Kraft, som delas mellan barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden. Vi ser att tidiga insatser för att fånga upp barn som är på väg att hamna snett är 
avgörande i många avseenden, både samhällsekonomiskt men framför allt rent mänskligt. Vi satsar även extra 
medel på kulturskolan, då vi ser den som viktig för livskvaliteten för våra invånare och för Tidaholm som 
kulturkommun. 

Vi står inför mycket stora investeringar i äldreomsorgen och därför kommer social- och omvårdnadsnämnden 
att behöva öka sin budget under de närmaste åren. Ökningen sker successivt. 

Vi satsar också en miljon extra på gatuunderhåll och snöröjning. 

Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare 
är avgörande för kvaliteten i kommunens verksamheter. Vi avsätter därför en extra lönepott på en miljon 
kronor årligen över kommande treårsperiod för att våra medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner i ett 
Skaraborgsperspektiv. Alla ska ha en rimlig löneutveckling i Tidaholms kommun. 

Vi värdesätter kommunens goda ekonomi och vill därför utreda möjligheten att lägga kommunens 
fastigheter i ett kommunägt fastighetsbolag. Det bidrar till att renodla samhällsbyggnadsnämndens uppdrag och 
vi anser att det bör utredas om fastighetsförvaltning lämpar sig bättre i ett bolag än i en kommunal förvaltning. 

Oro i omvärlden påverkar oss i Tidaholm. Vi har därför valt att ha en buffert centralt på kommunstyrelsen. Vi 
vill kunna ta vårt ansvar även i en situation där vi inte vet exakt vilka kommunala verksamheter som kommer 
att påverkas eller hur. Vi har även lagt resultatmålet på 2,5% vilket är högre än de 2% som räknas som ”God 
ekonomisk hushållning”. 

Vi vill utveckla Tidaholm och detta är en budget med det som övergripande tema, så att vi blir starkare och 
bättre rustade för framtiden. Det är också en ansvarsfull budget i en orolig tid. 

  

Runo Johansson 

Kommunalråd 
Tidaholm, maj 2022 
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2 Omvärldsbevakning 
Under våren 2022 hade Sverige en period med långt högre inflation än på länge. Inflations- och 
ränteuppgången kommer enligt SKR att ha betydande åtstramande effekter på världsekonomin under 
2022 och åren därefter. På så vis utgör inflations- och ränteuppgången en motkraft till den 
postpandemiska återhämtning som ännu präglar många ekonomier. Inflationen i Sverige kommer även 
att medföra högre löneökningar jämfört med tidigare prognoser. [1] 

Rysslands invasion av Ukraina är en starkt bidragande orsak till en energi- och råvaruprisinflation 
under 2022. Kriget ökar också osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver. SKR 
ser att tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan invasionen inleddes den 24 
februari. Samtidigt pekar SKR:s prognos mot en fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen 
under 2022 och 2023. SKR bedömer att kriget i Ukraina inte ger några stora negativa effekter på den 
inhemska efterfrågan i Sverige. Mottagandet av ukrainska flyktingar föranleder också att de offentliga 
konsumtionsutgifterna i Sverige förhöjs i år, vilket stärker inhemsk efterfrågan och BNP. 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos i januari 2022 kommer arbetslösheten i riket att fortsätta minska 
och ligga på 6,8 % år 2023. [2] Bristen på efterfrågade kompetenser ökar bland både privata och 
offentliga arbetsgivare, samtidigt som allt fler arbetslösa saknar efterfrågade kompetenser. Enligt 
arbetsförmedlingen kommer det att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft även på längre 
sikt. För att kunna bemanna i bristyrken och minska arbetslösheten krävs att bristyrken görs mer 
attraktiva. [3] 

Enligt arbetsförmedlingens yrkesprognos för år 2021–2026 kommer det bland annat att råda brist på 
förskollärare, sjuksköterskor och lärare [3]. Samtidigt är glappet mellan personer i arbetsför ålder 
och personer i behov av skola, förskola och äldreomsorg historiskt hög. Kommuner tvingas därför att 
konkurrera alltmer om rätt kompetens, samtidigt som skatteintäkterna från den arbetsföra 
befolkningen minskar i förhållande till kommunens kostnader för välfärd. I Tidaholms kommun har 
den demografiska försörjningskvoten ökat från 0,80 till 0,88 på tio år (2011–2021) [4]. 

För världen som helhet medför klimatförändringar allt fler katastrofer och kriser i form av 
översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser 
samt människor på flykt. Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) ansvarar för 
räddningstjänst i Tidaholm, Falköping, Götene och Skara. SMS skriver i sin verksamhetsredovisning år 
2021 [5] att olyckor och katastrofer orsakade av klimatförändringar och terror kommer att bli allt 
vanligare. När sådana händelser inträffar krävs omfattande insatser av både personal och material och 
dessutom ofta under lång tid. 
I Tidaholm, liksom i alla delar av världen, krävs verkningsfulla åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och uppnå övriga globala mål i Agenda 2030. 

Källor: 

1. Sveriges kommuner och regioner, 2022-04-28: Cirkulär 22:15. 
2. Arbetsförmedlingens presentation Arbetsmarknadsläget i Skaraborg, 20 januari 2022. 
3. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser, 2022-02-16: https://arbetsformedlingen.se/for-
arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/yrkesomraden 
4. Koladas nyckeltal "Demografisk försörjningskvot", id: N00927 
5. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS). (2021). Verksamhetsredovisning 2921, Nämnden 
för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2021. 
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3 Kommunens organisation 
Politisk organisation 

Tidaholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har råd, beredningar och utskott knutna till sig. 

Nämnderna är uppdelade utifrån ansvars- och verksamhetsområden. Samtliga nämnder har en 
förvaltning till sitt förfogande. 

Tidaholms kommun bedriver en gemensam räddningstjänst tillsammans med Falköping, Skara och 
Götene kommun. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är gemensam för de fyra 
kommunerna. Förvaltningen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är placerad i Falköping. 

 
Förvaltningsorganisation 

Tidaholms kommun har sex förvaltningar som bistår nämnder och kommunstyrelse med utredning, 
planering och utförande av tjänster. Verksamheten bedrivs av kommunens anställda personal eller 
som inköp från andra utförare. Alla förvaltningschefer ingår i Tidaholms kommuns ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen leds av kommundirektören som är kommunens ledande tjänsteperson. 
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Kommunala koncernföretag 
 
Koncernen Tidaholms Energi AB består av moderbolaget Tidaholms Energi AB samt dotterbolagen 
Tidaholms Elnät AB (Teab), Tidaholms Bostadsbolag AB (Tbab), 20 procent av Bosnet AB samt 3 
procent av Netwest Sweden AB. Tidaholms Energi AB ska utöva en aktiv styrning och ledning av de 
bolag som ingår i koncernen. Enligt ägardirektiven ska de kommunala bolagen bidra till ett hållbart 
samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor. 
 
Tidaholms Energi AB bedriver produktion och försäljning av el och fjärrvärme. Bolaget ska även 
anlägga och underhålla IT-infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på 
marknadsmässiga villkor. 
 
Tidaholms Elnät AB bedriver distribution av el. Bolaget ska även arbeta aktivt med att stärka 
Tidaholms kommuns attraktionskraft och tillväxt. 
 
Tidaholms Bostadsbolag AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget ska främja en god 
bostadsförsörjning och lokalförsörjning i Tidaholms kommun. Bolaget äger och förvaltar 300 
lägenheter samt lokaler, garage och parkeringsplatser i anslutning till bostadshusen. Bolaget förvaltar 
och äger även industrifastigheter. 
 
Bosnet AB har sitt säte i Karlsborg och ägs med 20 procent vardera av Tidaholms Energi AB, Hjo 
Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tibro Energi AB och VänerEnergi AB. Som stadsnätsoperatör ska 
bolaget främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta gör bolaget genom att 
stötta och samordna ägarnas utveckling på området. 
 
Netwest Sweden AB har sitt säte i Alingsås och ägs av Västragötalandsregionen, västsvenska 
kommuner och energibolag. Netwest arbetar med en hållbar och framtidssäkrad bredbandsutveckling 
i Västra Götaland. 
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4 Politiska mål och ambitioner för 
Tidaholms kommun 
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4.1 Kommunens målstyrning 
Strategisk plan och budget är kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den 
kommunala verksamheten. Dokumentet ger besked om vilka mål fullmäktige har satt upp samt 
fördelning av resurser till nämnderna. Fullmäktiges vision för kommunens utveckling är utgångspunkt 
vid utformning av strategisk plan och budget. 

Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa upp kommunens arbete 
med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden samt social- och omvårdnadsnämnden uppdras att formulera 
verksamhetsmål som omsätter kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till 
konkret utvecklingsarbete. 
 

 
 
Visionen beskriver hur Tidaholm ska utvecklas som kommun på lång sikt. Kommunfullmäktiges 
vision anger syfte och riktning för kommunens mål och strategier. 

Målområden beskriver vilka frågor och områden kommunfullmäktige bedömer är särskilt viktiga att 
arbeta med för att närma sig den långsiktiga visionen. 

Strategiska mål beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå inom varje målområde. De strategiska 
målen är långsiktiga och knyter an till FN:s globala mål i Agenda 2030. För varje strategiskt mål anges 
även en eller flera strategier (vägval) som ska prägla arbetet med målet. 
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Finansiella mål anger kommunfullmäktiges målsättningar för kommunens ekonomi. Enligt de 
ekonomistyrningsprinciper som fullmäktige har antagit i Tidaholms kommun innebär god ekonomisk 
hushållning att kommunens verksamhetsmässiga samt finansiella mål uppnås. För varje finansiellt mål 
anges även en eller flera strategier (vägval) som ska prägla arbetet med målet. 

Verksamhetsmål avser utvecklingen av nämndens verksamheter. Varje verksamhetsmål knyts till 
ett strategiskt mål och bidrar till att kommunen utvecklas i riktning mot kommunfullmäktiges vision. 
Verksamhetsmålen är mätbara och uppnåeliga. För varje verksamhetsmål anges även en eller flera 
strategier (vägval) som ska prägla arbetet med målet. Varje nämnd fastställer verksamhetsmål, 
strategier och detaljbudget i sin verksamhetsplan. 

Enhetsmål är enheternas mål och konkretiserar vad en särskild enhet ska uppnå för att bidra till 
nämndens verksamhetsmål. Enhetsmål fastställs av tjänstepersoner med ledande uppdrag. 

Aktiviteter är konkreta insatser eller åtgärder som ska utföras för att uppnå ett mål. Aktiviteter 
utformas och beslutas av tjänstepersoner med ledande uppdrag. 

Indikatorer används för att analysera och värdera i vilken grad kommunen har uppnått ett givet mål. 
En väl vald indikator visar på en förändring som sker i takt med att kommunen närmar sig målet. 
Indikatorer kan till exempel vara information om kommunens utbud av service eller vad 
kommuninvånarna tycker om kommunens verksamheter och service. Urval av indikatorer och 
fastställande av målvärden för strategiska mål utförs av tjänstepersoner. Urval av indikatorer och 
fastställande av målvärden för verksamhetsmål utförs av respektive nämnd. 
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4.2 Vision och målområden 
Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska utvecklas på lång 
sikt. Visionen lyder: 

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

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla 
invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna i vardagen 
för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och 
samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala 
företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

4.2.1 Målområde: Attraktiv kommun 

Tidaholms kommun ska vara en attraktiv kommun som präglas av social hållbarhet och goda 
levnadsförhållanden. För att skapa ett socialt hållbart samhälle krävs att varje barn, ungdom och vuxen 
kan lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
Det behövs utbildning som, ger goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och minskar 
utanförskap. Kommunen behöver också arbeta systematiskt med att erbjuda kompetensväxling och 
livslångt lärande utifrån arbetsmarknadens behov. 

Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, både 
fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta för jämlik hälsa mellan grupper i samhället. 
Kommunen ser mångfald som en styrka och ska tillvarata den resurs som människor med olika 
etniska och kulturella bakgrunder utgör. Genom strategisk planering samt förebyggande arbete i 
samverkan med andra aktörer och invånare ska kommunen bidra till ökad trygghet. 

En av de främsta utmaningarna för Tidaholms kommun är att möta den demografiska utvecklingen. 
Genom att utveckla Tidaholm som en attraktiv kommun ser vi till att invånarna trivs och bor kvar 
samt att fler bosätter sig i kommunen. Detta arbete omfattar en rad områden. Kommunen ska 
erbjuda ett varierat utbud av bostäder vad gäller upplåtelseformer och hustyper, skolor och omsorg 
med hög kvalitet, ett rikt kultur- och fritidsliv, ett tillgängligt och levande centrum samt variationsrika 
och attraktiva mötesplatser för invånare och besökare. Kommunen ska värna om Tidaholms kulturarv 
och historia, och skapa goda förutsättningar för näringslivet samt utveckling av besöksnäringen. 

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

Strategi 

 Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten, 
attraktionskraften och Tidaholms platsvarumärke. 
 Forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må bra, känna 
trygghet, uppleva, leka, lära och växa. 
 Arbeta för en god och jämlik folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, 
både fysiskt och psykiskt. 
 Skapa förutsättningar för infrastruktur; fibernätsutbyggnad på landsbygden, större andel 
persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik. 
 Bevara kulturmiljön och landskapsbilden på lång sikt samt tillgängliggöra stråken längs med 
Tidan. 
 Verka för ett aktivt och starkt idrotts-, kultur- och friluftsliv samt skapa unika och 
gemensamma erbjudanden för medborgare och besökare. 
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 Öka tillgång till ett varierat utbud av upplåtelseformer bland annat genom att initiera nya 
planområden så att byggnation underlättas. 
 Ge skola och barnomsorg goda förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning för alla 
barn och elever i Tidaholms kommun. 
 Säkerställa att elever utbildas för framtida behov genom dialog och samverkan med 
arbetsgivare. 
 Erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling och kompetensomställning för att möta 
teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. 
 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 1: ingen fattigdom.  
 Mål 2: ingen hunger.  
 Mål 3: god hälsa och välbefinnande.  
 Mål 4: god utbildning för alla.  
 Mål 5: jämställdhet.  
 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.  
 Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur.  
 Mål 10: minskad ojämlikhet. 

4.2.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

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

Utveckling av den lokala demokratin är en huvuduppgift för kommunen. En välmående demokrati 
kännetecknas av att invånare har möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen genom att på olika 
sätt uttrycka sina uppfattningar, behov och idéer. Detta gäller även barn, vilka enligt 
barnkonventionen har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Möjligheten till delaktighet 
och inflytande i samhället är även viktiga faktorer för människors hälsa. 

Beslut om kommunens verksamheter och utveckling fattas av kommunens förtroendevalda 
församlingar. Dessa församlingar ska informeras om invånarnas behov och uppfattningar, och ta dessa 
i beaktande då beslut fattas. Kommunen ska på lämpliga sätt informera invånarna om kommunens 
arbete och regelbundet undersöka vad invånare tycker om kommunens verksamheter och service. 
Kommunen ska även erbjuda invånarna olika former av delaktighet, till exempel genom 
medborgardialoger, råd, synpunktshantering och möjligheten att lämna Tidaholmsförslag. 

Tidaholms kommun ska ta vara på de fördelar som digitaliseringen erbjuder. Den digitala utvecklingen 
ska drivas med invånaren i fokus. 

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

Strategi 

 Aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för 
kommunens invånare utifrån olika intressentgrupper, till exempel genom att använda 
medborgardialog som verktyg inför beslut i komplexa frågor. 
 Sprida information om hur den demokratiska styrningen av kommunen fungerar. 
 Tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker 
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ärendehantering som upplevs som trygg och professionell. 
 Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom samverkan, 
innovation och ständiga förbättringar samt stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov. 
 Verka för att kommunens invånare, elever, företagare och besökare upplever att de blir väl 
bemötta av kommunens medarbetare. 
 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 5: jämställdhet. 
 Mål 10: minskad ojämlikhet. 
 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 
 Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. 
 Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. 

4.2.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun ska arbeta med FN:s globala mål i Agenda 2030, Sveriges klimatmål samt Västra 
Götalandsregionens mål i Klimat 2030. Kommunens miljö- och klimatarbete ska leda till minskad 
miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar. Samtliga verksamheter ska inkluderas i 
kommunens miljö- och klimatarbete. 

Tidaholms kommun ska även möjliggöra för invånare, besökare, näringsliv och civilsamhälle att agera 
hållbart genom att utveckla sina verksamheter, sin myndighetsutövning, sprida kunskap och utgöra ett 
föredöme i arbetet med miljö- och klimatfrågor. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Strategi 

 Arbeta i riktning mot Sveriges klimatmål för att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
2045 samt Västra Götalands regionens klimatmål för att vara en fossiloberoende region 2030, 
genom att genomföra kommunens klimatlöften. 
 Underlätta för kommunens invånare och förenkla för näringslivet att verka och leva 
miljömässigt hållbart så att utsläpp av växthusgaser från Tidaholms kommun minskar. 
 Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada. 
 Öka andelen svensk och närodlad mat som serveras inom kommunens verksamheter. 
 Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald 
främjas i både stad och på landsbygd. 
 Sträva efter grön finansiering. 
 Se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på vatten oavsett om dess ursprung är ett 
grundvatten eller ytvatten. 
 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 6: rent vatten och sanitet. 
 Mål 7: hållbar energi för alla. 
 Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 
 Mål 11: hållbara städer och samhällen. 
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 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 
 Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. 
 Mål 14: hav och marina resurser. 
 Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. 

4.2.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

Tidaholms kommun vill främja utvecklingen av ett starkt och aktivt näringsliv och ett starkt 
civilsamhälle på landsbygden och i tätorten. Att arbetsmarknaden i kommunen erbjuder ett varierat 
utbud av arbetstillfällen är avgörande för att fler invånare ska bo kvar och flytta till Tidaholms 
kommun. Tidaholms kommun ska erbjuda ett gott företagsklimat. Med ett gott företagsklimat blir det 
lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag i kommunen. 

Tidaholm står idag, liksom hela regionen, inför flera utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. 
Bristen på vissa kompetenser är stor inom både privat och offentlig sektor samtidigt som många 
saknar arbete. För att företag ska stanna i kommunen och för att kommunen ska kunna klara av sitt 
välfärdsuppdrag krävs att det finns tillräckligt med arbetskraft med efterfrågad kompetens. 

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

1. Arbeta för en aktiv dialog och mellan kommunen och näringslivet för en förstärkt 
förståelse av respektives verksamheter. Arbeta för förenklad kommunikation och navigering 
vid näringslivets kontakt med kommunen. Bistå med arenor för nätverkande, utveckling och 
omvärldsbevakning i syfte att möta framtidens utmaningar. 
2. Arbeta för att bibehålla, utveckla och expandera befintligt näringsliv samt samverka för 
nyetableringar. Fortsatt implementering av platsvarumärket och utveckling av stadskärnan för 
behållning av ett levande Tidaholm för näringsliv invånare och besökare. 
3. Arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och genom koordination av 
insatser som rör arbetsmarknadens kompetensbehov matchning och omställning. 

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

Strategi 

 Arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog, snabb, rättssäker och effektiv 
ärendehantering. 
 Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. 
 Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar. 
 Implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka Tidaholms 
platsvarumärke. 
 Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv 
utveckling så som tillväxt för kommunen samt stärka sysselsättning för medborgarna. 
 Underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller utveckla sina verksamheter. 
 Verka för att digitaliseringen gör Tidaholms kommun attraktivare genom att bidra till en 
enklare vardag för näringsidkare och andra aktörer. 
 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 
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4.2.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

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

Både chefer och medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Kommunen som 
arbetsgivare ska uppmuntra innovation och nytänkande. Det ska finnas goda möjligheter att prova nya 
idéer som syftar till att förbättra verksamheten. 

Ledarskap är avgörande för att utveckla en god kultur på arbetsplatsen. Ett gott ledarskap innebär 
bland annat att chefer ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete och visar 
uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser. 

Tidaholms kommun ska också vara en arbetsplats som tar vara på de fördelar som digitaliseringen 
erbjuder. Kommunen ska erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av kommunens invånare och 
underlättar för kommunens medarbetare och verksamheter. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

Strategi 

 Bedriva ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis kön. 
 Skapa förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm. 
 Lyfta betydelsen av det tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen. 
 Verka för att alla medarbetare har goda förutsättningar att ta ansvar för sina arbetsuppgifter 
genom att agera utifrån sin professionella kunskap, erfarenhet och omdöme. 
 Digitaliseringsarbetet ska integreras i den ordinarie verksamheten. 
 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 3: god hälsa och välbefinnande. 
 Mål 4: god utbildning för alla. 
 Mål 5: jämställdhet. 
 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

4.2.6 Målområde: God ekonomi 

I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk. Det gör att vi kan 
möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar och extraordinära situationer i 
omvärlden. Det skapar även förutsättningar för goda livsvillkor för framtida invånare. 

De finansiella målen för Tidaholms kommun syftar till att säkerställa en trygg och långsiktig 
finansiering av kommunens verksamheter. God ekonomisk hushållning råder då vart och ett av 
kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål uppnås helt eller delvis under ett år. 

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

Strategi 

 Undvika upplåning till investeringar. 
 Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i budgeten uppgår till 
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resultatmålet. 
 

Agenda 2030 

Det finansiella målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 

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

Strategi 

 Generera överskott för att klara framtida investeringar i verksamheter. 
 Kontinuerligt effektivisera lokalnyttjandet. 
 Aktivt avyttra fastigheter som ägs av kommunen i vilka kommunen ej bedriver verksamhet. 
 

Agenda 2030 

Det finansiella målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 
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5 Ekonomiska förutsättningar och 
budget 

Den omvärldsanalys som presenteras i avsnitt 2 beskriver hur Tidaholms kommun påverkas av den 
demografiska utvecklingen och ett ökat behov av välfärdstjänster i framtiden. I avsnitt 5 beskrivs de 
ekonomiska förutsättningarna för Tidaholms kommun under de kommande åren. Därefter 
presenteras kommunens budget för år 2023 och plan för 2024-2025. 
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5.1 Ekonomiska förutsättningar 

Befolkningsprognos 

Befolkningsförändringen bygger på kommunens befolkningsprognos (Se bilaga). 

 Befolkningen förväntas minska från 12 825 (2021 års befolkning) till 12 684 invånare fram till 
år 2025. Prognosen är uppdaterad utifrån nya antaganden sedan beslut om Strategisk plan och 
budget för 2022-2024. 
 

Demografi 

Även de demografiska förändringarna påverkar Tidaholms kommun. Totalt prognostiseras att 
kommunens invånarantal minskar. Ett minskat invånarantal förstärker ytterligare den demografiska 
försörjningskvoten, där invånarantalet i icke-arbetsför ålder kommer att öka samtidigt som 
åldersgruppen i arbetsför ålder minskar. Detta medför ökade andelar eller volymer av invånare som 
tar del av kommunens välfärdsverksamheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg. 

Inflation och pensionskostnader 

Enligt SKRs prognoser präglas de kommande åren av en högre inflation och stigande räntor. För 
Tidaholms kommun innebär detta att skatteunderlaget ökar främst beroende på löneökningstakten 
som det kommunala skatteunderlaget bygger på. Då även löner och priser hos kommuner (och 
regioner) antas öka innebär ökningen av skatteintäkterna inte ger någon reell resursförstärkning. 
Enligt prognosen präglas de kommande åren av en urholkning av köpkraften, vilket stigande priser 
och löner leder till. 

Under 2023 träder ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn i kraft. Med det nya avtalet går 
kommuner (och regioner) från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt pensionssystem, vilket 
påverkar kommunens pensionskostnader. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får 
ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. För Tidaholms kommun innebär 
övergången till det nya pensionsavtalet ökade personalkostnader för kommunens verksamheter. 
Kommunen och verksamhetsnämnderna behöver hantera dessa ökade kostnader inom tilldelad ram. 

Investeringar 

De stora investeringsbehov som finns på nationell nivå finns även i Tidaholms kommun. För att klara 
dessa investeringar måste kommunen under budgetperioden öka sin långfristiga låneskuld. Mer 
information om investeringar finns nedan. 

De kommande årens investeringsbehov sammanfaller med att skatteunderlagets tillväxttakt minskar. 
Detta medför att tillkommande och ökade kapital- och driftskostnader sätter ytterligare 
kostnadspress på verksamheterna. 

Vidare pressas kommunens totala nettokostnader av tillkommande drifts- och kapitalkostnader för 
nya investeringar. De nya investeringarna kommer att ta utrymme från befintliga verksamheter i 
kommande års budgetar. Under budgetperioden prognostiseras att räntorna stiger vilket ökar 
kommunens finansiella kostnader. Kostnaden för befintliga lån som binds om och nya lån som upptas 
kommer därför att vara högre, jämfört med föregående år då låga räntor har medfört låga 
räntekostnader. 
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5.2 Resursfördelning och politisk viljeinriktning 
Tidaholms kommun tillämpar en resursfördelningsmodell som är baserad på pris och volym för att 
göra en initial fördelning av medel till nämndernas budgetramar. Därefter prioriterar och 
omprioriterar de förtroendevalda politikerna medel för att nå balans och harmoni mellan fullmäktiges 
strategiska mål och fördelningen av medel. Detta framgår av kommunens ekonomistyrningsprinciper. 

  

 
  

De initiala budgetramarna utgår ifrån genomsnittliga ambitionsnivåer och referenskostnader hos 
jämförbara kommuner. Därefter justeras budgetramen för varje nämnd i enlighet med politiska 
prioriteringar. 

Inför år 2023 är budgetramarna beräknade utifrån resursfördelning samt riktade justeringar utöver 
resursfördelningen. Inga generella anpassningar har lagts ut på nämnderna efter resursfördelningen. 

Nedan definieras resursfördelningen, utöver resursfördelningen så påverkas nämndernas ramar av 
verksamhetsförändringar samt anpassningar efter resursfördelning. Belopp för varje del specificeras för 
respektive nämnd i avsnitt 6. Nämnderna. 
 
Resursfördelning 

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till pris- och volymförändring mellan åren. Den ena delen är 
den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen för hela befolkningen eller 
respektive målgrupp. 

Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig nettokostnad för 
kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, härefter benämnd ”kommungrupp”) eller 
traditionell budgetuppräkning. För respektive nämnd anges dessa pris- och volymparametrar per 
verksamhet. 

Referenskostnaden i tabellerna är angivna i hela kronor per brukare för respektive verksamhet. 
Referenskostnad för Tidaholms kommun är framräknad med antagande av andel brukare samt en 
framskrivning av volym baserat på befolkningsprognosen. 

Genomsnittlig nettokostnad för kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från 
räkenskapssammandrag 2020, uppräknat till 2023 enligt index. Kostnadsambitionsnivå är den justering 
som är gjord för verksamheten. 100 procent indikerar samma kostnadsambitionsnivå som 
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genomsnittet för kommungruppen. En justering över 100 procent påvisar en högre 
kostnadsambitionsnivå än genomsnittet. De verksamheter som inte presenteras i tabellerna har en 
tilldelning beräknad med traditionell budgetuppräkning. För att hantera de ekonomiska 
förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa anpassas. I resursfördelningen 
förväntas verksamheterna bedriva verksamhet till den nettokostnad som prislappen indikerar. Det 
betyder att de verksamheter som bedrivs med en nettokostnad som är högre än referenskostnad 
behöver effektiviseras då budgetramen baseras på referenskostnad. För de verksamheter vars 
tilldelning utgår från kommungruppens prislapp har justeringar och anpassningar gjorts utifrån den 
politiska ambitionsnivån och de uppsatta strategiska målen för 2023–2025. 
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5.3 Budget 2023-2025 

Skatter och generella bidrag 

Budgeten för 2023-2025 utgår från följande övergripande antaganden: 

 Utdebiteringen är fastställd till 22:07 under hela perioden. 
 Skatteunderlagsprognosen samt bidrag och avgifter bygger på prognoser från Sveriges 
kommuner och regioner (SKR Cirkulär: 22:15, daterad 28 april 2022). 

Resultatmål och soliditet 

Kommunen har två finansiella mål, resultatmål och soliditet. 

År 2023 är det budgeterade resultatet för Tidaholms kommun 2,5 procent av skatter och bidrag, 
vilket betyder att det budgeterade resultatet överstiger resultatmålet på 2,0 procent. För år 2024 och 
2025 är resultatmålet 2,5 procent på vartdera året, vilket innebär att kommunen även dessa år 
uppnår resultatmålet. 

I kommunens andra finansiella mål bedöms soliditeten, som behöver vara minst 30 procent.  I 
kommunens budget och planår överstiger soliditeten 30 procent vartdera året, vilket betyder att även 
det andra finansiella målet uppfylls. 

Båda de finansiella målen i planen uppfylls för åren 2023–2025. 

Ekonomiskt nuläge 

Enligt den prognos för 2022 som verksamheterna inkommit med prognostiseras underskott på cirka 
2 miljoner kronor (prognosen vid mars exklusive finansförvaltningen), jämfört med 2022 års budget. 
Detta är en förbättring jämfört med tidigare år och är ett resultat av att nämnderna har arbetat med 
och genomfört anpassningsåtgärder som gett ekonomisk effekt för att komma i balans. Om 
prognosen avseende 2022 håller så innebär det att de stora verksamhetsnämnderna, det vill säga 
social- och omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortsätter att ha balans i sina 
budgetar. Endast samhällsbyggnadsnämnden visar ett underskott mot budget för 2022. 

Inför 2024–2025 är ökningen av verksamheternas nettokostnader 1,1 procent respektive 1,6 procent 
årligen, vilket är en lägre ökningstakt än den för skatteintäkter och bidrag. Detta beror på att 
resultatmålet i planen för 2023 och 2024 nu uppgår till 2,5 procent årligen, vilket är en justering från 
planåren i föregående budget.  I föregående plan så uppgick inte resultatmålet till 2,0 procent för 2023 
och 2024. 

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag för 2024 förväntas växa med 2,5 procent medan 
nettokostnaderna ökar med 1,1 procent.  För att klara att lägga en budget i nivå med resultatmålet så 
behöver verksamheterna effektiviseras och anpassas i planåren eftersom den sammantagna ökningen 
av verksamheternas nettokostnader är lägre än den förväntade indexeringen/inflationen. 
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Resultat 

 

 
  

Kommunen har fortsatt stora investeringar under perioden. För att minska upplåningsbehovet krävs 
ett positivt resultat. Den planerade investeringsnivån medför dock ett utökat lånebehov för 
kommunen. Även räntekostnaderna förväntas öka under budgetperioden. 

Det höga resultatet för 2021 och prognostiserade resultatet för 2022 beror på ökade skatteintäkter 
jämfört med budget vilket beror på en balans i verksamhetsnämnderna samt att skatteunderlaget är 
högre än budgeterat. Kommuner och regioner har för 2021 även erhållit extra statsbidrag. 

Låneskuld 

Låneskulden (miljoner kronor)  

 
  

Likvida medel vid årets slut (miljoner kronor)  
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Den fortsatt höga investeringstakten kommer att medföra att Tidaholms kommun behöver öka sina 
långfristiga skulder för att klara den planerade investeringstakten. Enligt budgeten 2023–2025 finns en 
planerad upplåning om 160 miljoner kronor. 

Sammantaget ökar lånebehovet för perioden jämfört med föregående plan. 

Soliditet 

 
Sammanställning Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Årets resultat (tkr) 18 900 22 200 22 800 23 500 

Årets resultat (%) 2,2% 2,5% 2,5% 2,5% 

Skatteintäkter och bidrag (tkr) 854 918 890 744 913 287 931 728 

Ökning av skatteintäkter och bidrag 
(%) 4,5% 4,2% 2,5% 2,0% 

Nettokostnader (tkr) 793 885 822 282 831 607 844 848 

Ökning av nettokostnader (%) 5,1% 3,6% 1,1% 1,6% 

Investeringsbudget 
skattefinansierat (tkr)* 

124 260 137 900 131 000 68 000 

* 2022 inklusive tilläggssanslag & ombudgetering - exklusive VA och Renhållning 

Sammanställning Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  793 885   822 282   831 607   844 848  

Årlig förändring (tkr)   28 397   9 325   13 241  

Årlig förändring (%)  3,6% 1,1% 1,6% 
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5.4 Ekonomisk redovisning: Resultat-, balansräkning 
och kassaflödesanalys 

5.4.1 Resultaträkning 

Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetens intäkter     

Verksamhetens kostnader -793 885 -822 282 -831 607 -844 848 

Av- och nedskrivningar -37 833 -40 262 -52 380 -56 380 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-831 718 -862 544 -883 987 -901 228 

Skatteintäkter 615 509 651 144 675 183 699 301 

Generella statsbidrag, utjämning 
och fastighetsavgift 

239 409 239 600 238 104 232 427 

Finansiella intäkter - - -  

Finansiella kostnader -4 300 -6 000 -6 500 -7 000 

Resultat före extraordinära 
poster 

18 900 22 200 22 800 23 500 

Extraordinära intäkter     

Extraordinära kostnader     

Årets resultat 18 900 22 200 22 800 23 500 

5.4.2 Balansräkning 

Balansräkning 

Tillgångar (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 884 924 992 898 1 003 871 

Maskiner och inventarier 22 525 22 525 22 525 

Summa materiella anläggningstillgångar 907 449 1 015 423 1 026 396 

    

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 17 589 17 589 17 589 

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 589 17 589 17 589 

Summa anläggningstillgångar 925 038 1 033 012 1 043 985 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20 2 000 1 600 1 200 

Summa bidrag till infrastruktur    
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Omsättningstillgångar 

Förråd 75 109 75 109 75 109 

Kortfristiga fordringar 75 109 75 109 75 109 

Kassa och bank 266 30 672 16 945 

Summa omsättningstillgångar 77 885 108 291 94 564 

Summa tillgångar 1 004 923 1 142 903 1 139 749 

 

Eget kapital, avsättningar och skulder (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Eget kapital    

Årets resultat 22 200 22 800 23 500 

Resultatutjämningsreserv 91 735 91 735 91 735 

Lokal utvecklingsreserv 7 429 7 429 7 429 

Övrigt eget kapital 490 143 512 343 535 142 

Summa eget kapital 611 506 634 306 657 806 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 11 918 11 918 11 918 

Avsättning bidrag till infrastruktur 11 116 11 116 11 116 

Summa avsättningar 23 034 23 034 23 034 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Checkräkningskredit 167 856 283 035 256 382 

Lån i banker och kreditinstitut 8 528 8 528 8 528 

Investeringsinkomster - - - 

Andra långfristiga skulder 176 383 291 563 264 909 

Summa långfristiga skulder    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 32 433 32 433 32 433 

Övriga kortfristiga skulder 161 567 161 567 161 567 

Kortfristiga skulder, totalt 194 000 194 000 194 000 

Summa skulder 370 383 485 563 458 909 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 004 923 1 142 903 1 139 749 

    

Ansvarsförbindelser (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 154 000 151 884 149 044 

Borgen och andra förpliktelser 399 977 378 796 357 615 

Summa ansvarsförbindelser 553 977 530 680 506 659 
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5.4.3 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys – kommunen (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 22 200 22 800 23 500 

Justering för ianspråktagna avsättningar    

Justering för av- och nedskrivningar 40 909 53 027 57 027 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 400 400 400 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 63 509 76 226 80 927 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar    

Ökning / minskning förråd och varulager    

Ökning / minskning kortfristiga skulder -24 000   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 509 76 226 80 927 

    

Investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -137 900 -161 000 -68 000 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar    

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -137 900 -161 000 -68 000 

    

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 40 000 120 000  

Amortering av skuld -12 884 -16 884 -18 717 

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

Minskning av långfristiga fordringar 2 063 2 063 2 063 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 180 115 180 -26 654 

    

Bidrag till Infrastruktur    

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur    

    

Årets kassaflöde -79 211 30 406 -13 727 

Likvida medel vid årets början 79 477 266 30 672 

Likvida medel vid årets slut 266 30 672 16 945 
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6 Nämnderna 
Nämndens ansvar 

Varje nämnd ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 
genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och åtaganden uppnås inom 
tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin verksamhetsplan och beslutar om den 
tilldelade budgetramens fördelning till sina verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot 
budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar 
inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden 
själv beräknar och de prioriteringar som nämnden vill göra, för att utifrån kommunfullmäktiges beslut 
om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet 
samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens 
ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 

Budgetramar 2023 

Inför 2023 är budgetramarna dels beräknade utifrån resursfördelning och dels riktade justeringar 
utöver resursfördelning. Nedan återfinns delarna definierade och markerade med I-V, vilka sedan 
återkommer och specificeras med belopp för respektive nämnd. 

I. Resursfördelning 

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till pris- och volymförändring mellan åren. Den ena delen är 
den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen för hela befolkningen eller 
respektive målgrupp (se mer info under avsnittet begrepp) 

För att klara de ekonomiska förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa anpassas. 
I resursfördelningen förväntas verksamheterna bedriva verksamhet till den nettokostnad som 
prislappen indikerar. Det betyder att de verksamheter som bedrivs med en nettokostnad som är 
högre än referenskostnad behöver effektiviseras då budgetramen baseras på referenskostnad. För de 
verksamheter vars tilldelning utgår från kommungruppens prislapp har justeringar och anpassningar 
gjorts utifrån den politiska ambitionsnivån och de uppsatta strategiska målen för 2023–2025.      

Prislapparna indexeras med följande procent:  

 2020 till 2021: 2,1 procent 
 2021 till 2022: 2,6 procent 
 2022 till 2023: 2,2 procent 

II. Verksamhetsförändringar, innefattar flytt av verksamheter och budgetmedel mellan nämnder. 

Anpassningar efter resursfördelning (del III–V)  

För satsningar utöver den framräknade resursfördelningens förslag till fördelning av medel återfinns 
riktade budgetprioriteringar (del III). I budgetramarna finns tre sorters riktade 
budgetprioriteringar. 

 Satsningar som tillförs nämnden utöver resursfördelningen. Dessa är prioriteringar som är 
identifierade och motsvarande medel har tillförts nämndens budgetram.   
 Kommunens övergripande riktade budgetprioriteringar (se separat avsnitt) som ligger 
centralt budgeterade på kommunstyrelsen, men där en eller flera nämnder kan vara utförare 
av uppdraget och kompenseras efter utförande från dessa centralt budgeterade medel. 
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Kompensationen görs årsvis och under samma budgetår.   
 Riktade medel reserverade och specificerade under finansförvaltningen. Dessa omdisponeras 
i samband med projektavslut då de ökade driftskostnaderna tillkommer och medel skjuts till 
verksamhetsnämnden för att i möjlig mån undvika ekonomiskt påverkan på övriga 
verksamheter. 

För att Tidaholms kommun ska uppnå en budget i balans finns det riktade anpassningar (del IV) 
som är justeringar av nämndernas budgetramar utöver det som resursfördelningen har tilldelat 
nämnden. Dessa återfinns på respektive nämnds sida under riktade anpassningar och beskriver vad 
anpassningen/effektiviseringen avser. 

Budgetram per nämnd 

Nämnd (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunstyrelsen 61 501 67 659 68 855 70 151 

Årlig förändring (%)  10,0% 1,8% 1,9% 

Jävsnämnd 318 326 337 343 

Årlig förändring (%)  2,5% 3,3% 1,8% 

Barn- och utbildningsnämnd  352 618   359 374   367 987   371 135  

Årlig förändring (%)  1,9% 2,4% 0,9% 

Kultur- och Fritidsnämnd  34 734   38 440   39 593   40 084  

Årlig förändring (%)  10,7% 3,0% 1,2% 

Social- och omvårdnadsnämnd  322 891   339 218   351 227   356 810  

Årlig förändring (%)  5,1% 3,5% 1,6% 

Samhällsbyggnadsnämnd  34 640   37 325   38 398   39 379  

Årlig förändring (%)  7,8% 2,9% 2,6% 

Finansförvaltningen -12 817 -20 061 -34 790 -33 054 

Årlig förändring (%)  56,5% 73,4% -5,0% 

Summa skattefinansierat 793 885 822 282 831 607 844 848 

Riktad satsning -  pensionskostnader 

Det nya pensionsavtalet som beskrivits tidigare kommer påverka nämndernas kostnader från och 
med 2023. Vad som konkret beräknas är att det kalkylerade pålägget avseende kollektivavtalad 
pension justeras upp för kommuner från 7,70 procent till 11,20 procent.  Höjningen av kostnaden 
kommer från: 

 höjda premier i det nya pensionsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2023, 
 ökat prisbasbelopp samt 
 andra övriga faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.  

För kommunen så är det estimerat att denna del resulterar i en ökning av kostnader för 
personalomkostnader (PO-tillägg) med 3,5 procentenheter, vilket beräknas till totalt 13,4 miljoner 
kronor för kommunen år 2023. 

För att nämnderna skall kunna bära de ökade kostnaderna ges en viss kompensation som riktad 
satsning i respektive nämnds budgetram, totalt fördelas 6,6 miljoner kronor. Samtliga nämnder har 
fått delvis kompensation för ökade pensionskostnader.  Samhällsbyggnadsnämnden har även fått 
kompensation för ökningarna på måltids- och internhyresenheten vilket innebär att motsvarande 
pensionskostnadsökning inte skall fördelas ut på köpande nämnder. 
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6.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också 
ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda arbetet 
med att ta fram styrdokument för kommunen. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa 
upp fastställda mål och återrapportera till fullmäktige. 

Styrelsen ansvarar för de uppgifter som anges i reglementet för kommunstyrelsen (rev. 2021-12-20) 
samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Styrelsen ansvarar även för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. Under styrelsen lyder kommunens 
förvaltningsorganisation. Styrelsen är även pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelsens budgetram för 2022 omfattar den verksamhet som bedrivs inom 
kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. De delar som innefattar pensioner, 
bidrag, transfereringar och avgifter återfinns under Finansförvaltningen. 

Viljeinriktning 

Kommunstyrelsen har uppdraget att samla och leda alla kommunens nämnder mot gemensamma mål. 
I uppdraget ingår att säkerställa att de övergripande målen nås och att detta görs inom kommunens 
ekonomiska ramar. Under de kommande åren riktas ett särskilt fokus mot att utveckla 
näringslivsklimatet i Tidaholms kommun. Näringslivsenheten flyttas till kommunstyrelsen då dessa 
frågor är av så stor strategisk betydelse. Ett växande näringsliv är avgörande för vår kommuns 
framtid. 

Personalen är vår viktigaste resurs. Kommunen ska möjliggöra ett hållbart arbetsliv och vara en 
attraktiv arbetsplats. Det är viktigt att kunna behålla erfarna medarbetare. Man ska inte behöva byta 
arbetsgivare för att få en acceptabel löneutveckling. Därför görs en lönepolitisk satsning som ligger 
under finansförvaltningen. Kommunen ska också jobba vidare med friskvård, god arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och ledarskap. Vi ska främja jämställdhet och motverka alla typer av 
diskriminering på arbetsplatsen. 

Digitalisering och nya arbetssätt som utgår från ny teknik påverkar alltmer all kommunal verksamhet. 
Det drivs flera projekt, både centralt och inom olika förvaltningar, för att med hjälp av ny teknik 
effektivisera och skapa mervärde för våra invånare. 

Kommunen inför en bemanningsenhet för att effektivare använda personal. Införandet av 
bemanningsenheten utgör en viktig del i omställningsarbetet där kommunen, enligt avtal, inför 
heltidsanställningar som norm. Det innebär också en avlastning på enhetsnivå, då bemanningsenheten 
tar över ansvaret för att anskaffa vikarier. 

Kommunen ska även utreda möjligheten att lägga alla kommunens fastigheter, alternativt enbart 
industrifastigheter, i ett bolag. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  61 501   67 659   68 855   70 151  

Årlig förändring (tkr)   6 158   1 196   1 295  

Årlig förändring (%)  10,0% 1,8% 1,9% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 61 501 67 659 68 855 70 151 

varav     

Resursfördelning 63 951 60 975 63 018 64 156 

Verksamhetsförändringar - 2 384 2 448 2 514 

Riktade Budgetprioriteringar - 4 300 3 389 3 481 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt 
- tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 
    

Kommunens Riktade 
Budgetprioriteringar 

-                2 
450    

I. Resursfördelning: 

Kommunstyrelsens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas utifrån 
föregående års budget. 

II. Verksamhetsförändringar: 

Näringslivsenheten läggs direkt under kommunstyrelsen. Den nya bemanningsenheten läggs likaså 
under kommunstyrelsen. 

III. Riktade budgetprioriteringar: 

Riktade budgetprioriteringar år 2023: 

 Omställning och utvecklingsarbete, 2,0 miljoner kronor. 
 Räddningstjänst och överförmyndarverksamhet, 1,0 miljoner kronor. 
 Kompensation för ökade pensionskostnader, 0,3 miljoner kronor. 

År 2023 avsätts 1,0 miljoner kronor för införandet av bemanningsenheten. 

IV. Budgetanpassningar: 

Kommunstyrelsen har inga riktade budgetanpassningar. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för kommunstyrelsen år 2023 inkluderar: 

 Planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler. 
 Centrala IT-investeringar inom digitalisering och informationssäkerhet. 
 Kommunens investeringsreserv ligger under kommunstyrelsen. 
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6.2 Jävsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Jävsnämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva tillsyn i fall där 
en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. 

Jävsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  318   326   337   343  

Årlig förändring (tkr)   8   11   6  

Årlig förändring (%)  2,5% 3,3% 1,8% 
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6.3 Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). 
Nämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kulturskola, elevhälsa, elevboende samt vaktmästeri. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för: 

 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen. 
 Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola och fristående 
skolbarnomsorg samt fristående pedagogisk omsorg. 
 Kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun. Nämndens uppgifter 
regleras i särskilt reglemente. 
 

Viljeinriktning 

I Tidaholm kommun sätts barnen i första rummet. Deras trygghet, välmående och utveckling är ett av 
kommunens grunduppdrag. Alla barn och ungdomar har olika förutsättningar, styrkor och svagheter. 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att möta och utveckla dem på bästa sätt. Nämnden ska 
också tillse att likvärdigheten mellan olika förskolor och skolor utvecklas och förbättras i hela vår 
kommun. För detta ändamål anslås extra medel. 

Det ska finnas en långsiktighet och trygghet inom verksamheten för såväl barn som för pedagogisk 
personal och skolledare. Barn- och utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden har 
tidigare bedrivit ett gemensamt arbete i projektform under namnet Samkraft. Detta arbete ska 
permanentas och bli en naturlig del av barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

För barn- och utbildningsnämndens viktigaste resurs, personalen, görs en lönepolitisk satsning samt 
en förstärkning för kommande pensionsökningar. 

I kommunens investeringsbudget avsätts medel för byggnation av en ny förskola i Ekedalen under år 
2023. Förskolan Linblomman i Madängsholm beräknas flytta in i nya lokaler inför år 2023. För att 
täcka ökade driftskostnader avsätts extra medel för drift år 2023. 

Barn- och utbildningsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  352 618   359 374   367 987   371 135  

Årlig förändring (tkr)   6 756   8 612   3 149  

Årlig förändring (%)  1,9% 2,4% 0,9% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 352 618 359 374 367 987 371 135 

varav     

Resursfördelning 352 618 342 952 351 121 353 814 

Verksamhetsförändringar - -128 -131 -135 

Riktade Budgetprioriteringar - 16 550 16 997 17 456 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt 
- tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 
-    
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Verksamhet Målgrupp 
(antal) 

Andel Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Förskola 1-5 år  *  andel 84 % 617 607 586 574 

Fritidshem 6-12 år * andel 52 % 552 557 533 532 

Grundskola (inkl. 
förskoleklass) 

6-15 år 100 % 1 459 1 496 1 497 1 491 

Gymnasieskola / Kultur- 
och Musikskola 

Invånarantal 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

 

Verksamhet Referenskostnad 2023 (kr) 

Förskola 149 650 

Fritidshem 35 019 

Grundskola (inkl. förskoleklass) 106 289 

Gymnasieskola 4 506 

 

Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 
nettokostnad 2023 

– 
Pendlingskommun 
nära mindre tätort 

Kostnads- 
ambitionsnivå 

Prislapp – 
tilldelning 2023 

Obligatorisk särskola 747 110 % 821 

Gymnasiesärskola 409 183 % 747 

Grundläggande vuxenutbildning 211 105 % 222 

Gymnasial vuxenutbildning och 
påbyggnadsutbildning 307 179 % 548 

Kultur- och musikskola 343 109 % 375 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 
som under 2022 var placerad under barn- och utbildningsnämnden flyttas till kommunstyrelsen 2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för år 2023 omfattar: 

16,55 miljoner kronor avsätts årligen till följande ändamål: 

 Säkerställa likvärdighet mellan nämndens större och mindre enheter inom 
grundskoleverksamheten, 5 miljoner kronor.  
 Kompensation för ökade driftskostnader avseende förskoleverksamheten i Madängsholm, 0,5 
miljoner kronor. 
 Förlänga Samkraft i samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, 1,4 miljoner kronor. 
 Bibehålla den extra satsningen som gjordes inför 2022 avseende kulturskolans verksamhet, 
0,5 miljoner kronor. 
 Hålla en hög kvalitet och personaltäthet i förskole- och skolverksamheterna, 6,25 miljoner 
kronor. 
 Kompensation för ökade pensionskostnader, 2,9 miljoner kronor. 
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IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för barn- och utbildningsnämnden år 2023 inkluderar: 

 Planerat fastighetsunderhåll för verksamhetslokaler. 
 Byggnation av en ny förskola i Ekedalen. 
 Nya förskolelokaler i Madängsholm. 
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6.4 Social- och omvårdnadsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Social- och omvårdnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 
lag sägs om socialnämnd. Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, kommunens 
äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, 
service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt 
kommunal socialpsykiatri. Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften 
ingår utdelning av bistånd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, ungdomsvård 
samt missbrukarvård. 

Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för: 

 Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning. 
 Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt arbetsförberedande 
insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån arbetsmarknaden. 
 Stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer med social problematik. 
 Stöd till brottsoffer. 
 Kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 
 Kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) med undantag av tillsyn av försäljning 
av folköl i butik. 

Viljeinriktning 

Tidaholms kommun ska ha en god omvårdnad för både äldre och för personer med 
funktionsnedsättning. Kommunen ska även kunna ge stöd till individer i utsatthet som har behov av 
det. 

Att andelen äldre i kommunen kommer att öka successivt de kommande åren, tack vare att fler lever 
längre, är i grunden mycket glädjande. Men det är också en utmaning för social- och 
omvårdnadsnämnden. För att kunna erbjuda goda insatser för individer, både innan det blir aktuellt 
med flytt till särskilt boende och efteråt, behöver kommunen satsa på nämndens verksamheter under 
flera år framöver. 

Kommunen står inför stora investeringar i framtidens äldreomsorg. Utöver en väl utbyggd hemtjänst 
kommer det att krävas satsningar och förändringar inom växelvård och kommunens särskilda 
boenden med god standard. Kommunen avsätter 150 miljoner kronor över två år för att säkerställa 
ett lagstadgat brandskydd och en god arbetsmiljö vid kommunens särskilda boenden. Kommunen 
avsätter även medel för en projektledare med uppdrag att implementera framtidens äldreomsorg. 

Även verksamheten som riktar sig till personer med funktionsnedsättning växer. Behovet av såväl 
daglig verksamhet som boendeplatser kommer att öka i framtiden. Det är viktigt att erbjuda dessa 
individer en god och anpassad verksamhet för att de ska ges möjlighet att vara aktiva i samhällslivet. 
Kommunen har därför en fortsatt hög ambitionsnivå för verksamhet inom LSS. 

Individ- och familjeomsorgen möter de allra mest utsatta individerna i samhället, bland annat barn 
som far illa och personer som har ett missbruk eller utsätts för våld. Under många år har 
verksamheten haft större utgifter än budgeterat, trots att åtgärder har vidtagits för att minska 
kostnaderna. Kommunen arbetar förebyggande för att minska dessa utgifter, bland annat genom 
projektet Samkraft. Arbete som syftar till att stötta barn och familjer i ett tidigt skede för att undvika 
problem senare i livet är en viktig del i nämndens arbete. 
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Social- och omvårdnadsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  322 891   339 218   351 227   356 810  

Årlig förändring (tkr)   16 327   12 010   5 583  

Årlig förändring (%)  5,1% 3,5% 1,6% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 322 891 339 218 351 227 356 810 

varav     

Resursfördelning 322 891 343 246 355 364 361 978 

Verksamhetsförändringar - -128 -131  

Riktade Budgetprioriteringar - 4 200 4 313 3 375 

Riktade Anpassningar - -8 100 -8 319 - 8 543 

Investeringsprojekt 
- tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 
    

  

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2022 
Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 

Äldreomsorg Över 65 år 100 % 3 166 3 196 3 226 3 246 

Lagen om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Invånarantal / 
0-64 år* 
andel 

1,25 % 121 108 107 106 

Funktionsnedsättning (0–
64 år) exkl. LSS Invånarantal  12 822 12 804 12 745 12 684 

Individ- och 
familjeomsorg (IFO) / 
Arbetsmarknads- 
enheten (AME) 

Invånarantal** 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

* Målgruppen för verksamheter inom LSS beräknas sedan år 2019 utifrån kommunens invånarantal 0-64 år . Tidigare beräknades målgruppen utifrån kommunens 
totala invånarantal. 
** Tilldelningen till verksamheter inom IFO och AME beräknas sedan år 2019 på antalet invånare. Tidigare gjordes fördelningen utifrån en budgetuppräkning. 

* LSS var tidigare baserat på totalt invånarantal, fr o m 2019 Invånarantal 0-64 år * andel. IFO fr o m 
2019 baserat på antalet invånare (tidigare baserat på budgetuppräkning) 

Verksamhet (kr) Referenskostnad 2023 

Äldreomsorg 60 948 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

732 313 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 4 068 

Arbetsmarknadsenheten och verksamheten för funktionsnedsättning (0-64 år) exklusive LSS omfattas 
båda av resursfördelningen och baseras på antalet invånare i kommunen. Prislappen baseras på den 
genomsnittliga kostnaden för kommungruppen samt en justering till Tidaholms kommuns 
kostnadsambitionsnivå. 
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Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 
nettokostnad 2023 

– 
Pendlingskommun 
nära mindre tätort 

Kostnads- 
ambitionsnivå 

Prislapp – 
tilldelning 2023 

Arbetsmarknadsenheten 648 112 % 727 

Funktionsnedsättning (0–64 år) exkl. 
LSS 1 199 133 % 1 598 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 
som under 2022 var placerad under social- och omvårdnadsnämnden flyttas till kommunstyrelsen 
2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för 2023 omfattar: 

 Projektledare Framtidens äldreomsorg, 1,0 miljoner kronor 
 Förlänga samkraftsarbetet i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, 0,7 miljoner 
kronor. 
 Kompensation för ökade pensionskostnader, 2,5 miljoner kronor. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för social- och omvårdnadsnämnden år 2023 inkluderar: 

 Planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler. 
 Ändamålsenliga lokaler för särskilt boenden:   

o Satsningar på att förändra och höja standarden på särskilda boenden. Satsningen 
innebär både anpassningar av lokalerna för att följa nya regelverk för boende och 
arbetsmiljön för personalen. 
o Satsning på uppgradering av brandskydd på kommunens särskilda boenden och 
kvalitetshöjning. 
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6.5 Kultur- och fritidsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, 
fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer till, och utveckling 
av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till 
nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt spellagen (2018:1138), bibliotekslagen 
(2013:801), museilagen (2017:563) och 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer). 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

 Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 
 Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 
 Öppen ungdomsverksamhet. 
 Inomhusbad. 
 Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 
 Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 
 Främjande av besöksnäringen. 
 Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och Turbinhusön samt 
kulturarrangemang. 
 Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 
 Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga platser. 
 Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen. 
 

Viljeinriktning 

Tidaholms kommun ska erbjuda ett brett utbud av verksamhet inom områdena folkhälsa, kultur, fritid 
och turism. Kommunen ska ha en god relation till det lokala föreningslivet och vara ett stöd för och 
naturlig samarbetspartner till föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter. Kommunen ska 
även säkerställa att egna verksamheter håller en hög kvalitet som är till nytta och glädje för 
kommunens invånare. Tillsammans med näringslivet och andra aktörer ska kommunen anordna och 
stötta arrangemang för att stärka Tidaholms kommuns attraktionskraft. Kommunen satsar därför mer 
medel jämfört med liknande kommuner på kulturverksamhet år 2023. 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens attraktionskraft och en förutsättning för framtida 
utveckling. Tidaholms kommun har flera olika idrottshallar anpassade för föreningarnas behov. Under 
2022 renoveras Rosenbergs Ishall för att uppfylla moderna krav. 

 

Kultur- och fritidsnämnd Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  34 734   38 440   39 593   40 084  

Årlig förändring (tkr)   3 706   1 153   491  

Årlig förändring (%)  10,7% 3,0% 1,2% 
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  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 734 38 440 39 593 40 084 

varav     

Resursfördelning 34 734 37 406 38 561 39 054 

Verksamhetsförändringar - -266 -273 -281 

Riktade Budgetprioriteringar  1 300 1 305 1 311 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt 
- tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 
-  1 350 2 700 

  

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kulturverksamhet, 
fritidsverksamhet, 
turismverksamhet, budget- 
och skuldrådgivning 

Invånarantal 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

 

Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 
nettokostnad 2023 

– 
Pendlingskommun 
nära mindre tätort 

Kostnads- 
ambitionsnivå 

Prislapp – 
tilldelning 2023 

Kulturverksamhet 888 136 % 1 207 

Stöd till studieförbund 30 257 % 78 

Fritidsverksamhet 1 540 93 % 1 434 

Turismverksamhet 158 73 % 116 

Budget- och skuldrådgivning 16 73 % 12 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

Nämndens tilldelning via resursfördelningen för 2023 inkluderar driftskostnader för Idrottshallen som 
föregående år, det vill säga 2022 låg under finansförvaltningen.  Ökningen av nämndens ram avseende 
dessa kostnader är en förflyttning mellan kultur- och fritidsnämnden och finansförvaltningen. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 
som under 2022 var placerad under kultur- och fritidsnämnden flyttas till kommunstyrelsen 2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

Riktade budgetprioriteringar år 2023: 

 1,1 miljoner kronor avsätts för ökade driftskostnader till följd av renoveringar av Rosenbergs 
Ishall. 
 Kompensation för ökade pensionskostnader, 0,2 miljoner kronor.  

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar. 
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Investeringsplan 

Investeringsplanen för kultur- och fritidsnämnden år 2023–2025 inkluderar: 

 Renovering av badhuset Forshallen planeras till år 2024. 
 Kostnader för byte av konstgräsplan planeras till år 2025. 
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6.6 Samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom klimat-, miljö-, naturvårds- och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen har att fullgöra. 
Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag översiktsplan och dess fördjupningar, detaljplaner 
och områdesbestämmelser. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter kring mätning, 
beräkning och kartframställning. 

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt miljöbalken (1998:808) ankommer på kommunen eller som 
med stöd av miljöbalken har överlåtits på kommunen. Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt enligt livsmedelslagstiftningen. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten och avlopp, 
renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra allmänna platser, trafikplanering och 
trafiksäkerhet. Nämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, lokalvård och bilpool. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag 
(1997:736) om färdtjänst, för ärenden enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 
tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622), för kommunens tillsyn och beslut 
enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för ärenden om 
bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera samt 
utövning av tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799). 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar vidare för: 

 Beredning av mark och exploateringsfrågor. 
 Ärenden kring tomt- och småhuskö.  
 Geografisk information, med grundläggande stomnät i plan och höjd anslutna till riksnätet.  
 Ärenden enligt lag (2006:545) om skyddsrum. 
 Miljöstrategiska frågor.  
 Huvudmannaskap för allmänna platser enligt plan- och bygglagen (2010:900) för vilka 
kommunen är huvudman. 
 Att vara väghållningsmyndighet när kommunen är väghållare. 
 Stöd till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna normer. 
 Ärenden om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
 Gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder enligt lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 Ärenden om kollektivtrafik. 
 Uppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt den 
kommunala parkeringsövervakningen.  
 Flyttning av fordon enligt lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall. 
 Kommunens affischtavlor. 
 Beslut om skogsavverkning. 
 Energirådgivning. 
 All jakt på kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen (1987:905) 
gällande skyddsjakt. 
 Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd. 
 De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
plan- och byggväsendet. 
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Viljeinriktning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till det strategiska målet Tidaholms kommun utvecklas till ett mer 
miljömässigt hållbart samhälle. Under 2023 ska nämnden fortsätta arbetet med att förverkliga de 
klimatlöften som kommunen avlagt och ta fram arbetssätt och åtgärder i linje med kommunens 
ekologiska hållbarhetsstrategi och koldioxidbudget. Från och med 2023 permanentas Miljömiljonen 
och tillförs samhällsbyggnadsnämnden. 

I Tidaholm ska det finnas plats att leva och arbeta, såväl i tätorten som på landsbygden. För att möta 
behovet av nya bostadsområden och industritomter behöver kommunen säkerställa att arbetet med 
nya detaljplaner kan prioriteras. Kommunen ska tillsammans med lokala näringsidkare fortsätta 
utveckla Tidaholm till en attraktiv plats att både bo och driva företag på. 

Kommunens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Kommunen ska inte ha lokaler som 
inte nyttjas av den kommunala organisationen. 

Måltidsenheten har tagit form och fortsätter att utvecklas under 2023, vilket är mycket positivt för 
kommunens matgäster, både unga och äldre. 

Tidaholms kommun tilldelar extra medel för underhåll av gator och parkytor under 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  34 640   37 325   38 398   39 379  

Årlig förändring (tkr)   2 685   1 072   981  

Årlig förändring (%)  7,8% 2,9% 2,6% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 640 37 325 38 398 39 379 

varav    37 756 

Resursfördelning 34 640 35 287 36 818 37 756 

Verksamhetsförändringar - - 1 862 - 1 912 - 1 964 

Riktade Budgetprioriteringar - 3 900 3 492 3 586 

Riktade Anpassningar  -  285 

Investeringsprojekt 
- tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 
- - - 285 

  

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2022 
Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 

Vägnät, järnvägsnät, 
parkering / Parker 

Invånarantal 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

 

Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 
nettokostnad 2023 

– 
Pendlingskommun 
nära mindre tätort 

Kostnads- 
ambitionsnivå 

Prislapp – 
tilldelning 2023 

Vägnät, järnvägsnät, parkering 1 249 91 % 1 133 

Parker 415 50,1 % 208 
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Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 
som tidigare fanns under samhällsbyggnadsnämnden återfinns under verksamhetsförändringar. Flyttas 
tillbaka till kommunstyrelsen 2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för 2023 omfattar: 

 1,0 miljoner kronor till klimat- och miljöarbete (flytt från tidigare centrala riktade 
prioriteringar). 
 0,7 miljoner kronor för planarkitekt (flytt från tidigare centrala riktade prioriteringar). 
 0,5 miljoner kronor för att kompensera för en uppskjuten process kring avyttrande av 
fastigheter. 
 1,0 miljoner kronor till underhåll av gator och parkytor. 
 Kompensation för ökade pensionskostnader, 0,7 miljoner kronor. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för samhällsbyggnadsnämnden år 2023–2025 inkluderar: 

 Exploatering av industrimark i enlighet med översiktsplanen. 
 Strategiska markinköp i enlighet med målsättningen i översiktsplanen. 
 Under 2024-2025 planeras för en utbyggnad av cykelväg till Ekedalen i samverkan med 
Trafikverket. 
 Under 2024-2025 planeras kommunens arbete med framtida bostadsområden att återupptas. 
 Under 2024-2025 planeras arbetet med utvecklingen av stadskärnan, med bland annat 
gångstråk längs Tidan, att återupptas. 
 Planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler samt gator och parkytor. 
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6.7 Finansförvaltningen 
Finansförvaltningen innehåller riktade budgetprioriteringar för hela kommunen, den centrala 
prognososäkerheten, pensioner, bidrag, transfereringar och avgifter. 

Viljeinriktning 

Landsbygdsberedningen utsågs i april 2022. Under 2023 avslutar beredningen sitt arbete och lägger 
fram sina förslag om hur kommunen kan göra det attraktivt att bosätta sig och driva företag även 
utanför Tidaholms centralort. 

En miljon kronor årligen avsätts årligen i en extra lönesatsning för att kommunens löner ska vara 
konkurrenskraftiga. 

Finansförvaltning Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr) -12 817 -20 061 -34 790 -33 054 

Årlig förändring (tkr)  -7 244 -14 729 1 736 

Årlig förändring (%)  56,5% 73,4% -5,0% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram -12 817 - 20 061 -34 790 - 33 054 

varav     

Resursfördelning -18 517 -18 386 -33 853 -33 663 

Verksamhetsförändringar     

Riktade Budgetprioriteringar  -3 200 -3 286 -3 375 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt 
- tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 
3 250 - 1 350 2 985 

Kommunens Riktade 
Budgetprioriteringar 

2 450 1 525 1 000 1 000 

I. Resursfördelning 

Finansförvaltningens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas utifrån 
föregående års budget samt ny beräkning av kapitalkostnader. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Från och med år 2022 flyttades 
de centrala riktade budgetprioriteringarna från kommunstyrelsen till finansförvaltningen. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

Landsbygdsberedning 0,125 miljoner kronor. 
Lönepolitiskt program 1,0 miljoner kronor. 
Utreda framtida fastighetsförvaltning, 0,4 miljoner kronor. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga nya riktade budgetanpassningar för nämnden. 
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7 Investeringsbudget 
Kommunens investeringsbudget tas fram i med underlag från med nämndernas 10 åriga 
investeringsbehovsanalys från respektive nämnd.  Investeringsbehovsanalysen beslutas om i samband 
med att nämnden beslutar om årets verksamhetsplan. Investeringsbudgeten är framtagen utifrån 
kommunens investeringsbehov och för att uppnå de strategiska och finansiella målen. 

 
  

  

  

Så som tidigare har beskrivits finns det stora investeringsbehov nationellt i verksamhetslokaler och 
även så i Tidaholms kommun. I budgeten 2022–2024 finns flertal investeringar som redan beslutats 
och påbörjats. 

Under 2023 bedöms att en omfattande investering i äldreomsorgens särskilda boenden kommer 
genomföras, detta för att säkerställa att uppfylla lagkrav och godkänt brandskyddet.  Då projektet är 
både omfattande och tidskänsligt så planeras flera redan beslutade projekt att senareläggas. 

De affärsdrivande verkens investeringar under budgetperioden uppgår till 39 miljoner kronor. 

Nämnd (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Samhällsbyggnadsnämnden 118 588 123 900 117 000 54 000 

Kommunstyrelsen 12 472 11 000 11 000 11 000 

Barn- och utbildningsnämnden 1 348 1 000 1 000 1 000 

Kultur- och fritidsnämnden 2 300 1 000 1 000 1 000 

Social- och omvårdnadsnämnden 5 509 1 000 1 000 1 000 

Skattefinansierad verksamhet 
(tkr) 

140 217 137 900 131 000 68 000 

Vatten- och avloppsverk 13 535 5 000 7 000 7 000 

Renhållningsenhet 9 639 5 000 5 000 10 000 

Affärsdrivande verk (totalt) 23 174 10 000 12 000 17 000 

Totalt kommunen (tkr) 163 391 147 900 143 000 85 000 

Budget 2022 inkluderar ombudgeteringar och tilläggsanslag. 
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8 Bilaga 
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8.1 Befolkningsprognos 

Befolkningsprognos 

Befolkningsprognosen är uppdaterad och har reviderats. Prognosen för 2021 var 12 780 medan 
utfallet blev 12 825 invånare, vilket är en skillnad på 45. 

Fram till 2031 prognostiseras en befolkningsminskning från 12 825 år 2021 ned till 12 497, vilket är en 
minskning med 328 invånare på 10 år. 

 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-19 2 854 2 853 2 857 2 848 2 825 2 815 2 795 2 783 2 777 2 754 2 736 2 716 2 695 

20-64 6 961 6 887 6 837 6 809 6 782 6 705 6 643 6 586 6 536 6 484 6 406 6 342 6 304 

65+ 3 031 3 050 3 131 3 166 3 196 3 226 3 246 3 286 3 312 3 356 3 421 3 472 3 499 

Totalt 12 846 12 790 12 825 12 822 12 804 12 745 12 684 12 655 12 625 12 594 12 563 12 531 12 497 

År 1980 1990 2000 2020 2021 2023P 2031P 

Födda 131 198 119 134 132 118 111 

Döda 179 149 152 142 139 145 153 

Födelseöverskott -48 49 -33 -8 -7 -27 -42 

Inflyttade 376 581 369 548 525 524 513 

Utflyttade 385 462 472 596 486 515 504 

Flyttnetto -9 119 -103 -48 39 9 9 

Folkökning -57 168 -136 -56 35 -19 -33 

Folkmängd 13 069 13 283 12 694 12 790 12 825 12 804 12 497 
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8.2 Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

    Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025  Notering Löpand
e 

Skola        

 Förskola - Ekedalen 93092 29 900      

 Måltidsenheten - Renovering kök 93103  4 000 4 000    

 Solskydd förskolor  1 000 -     

 Standardhöjning ytterskolor    10 000    

         

Vård och omsorg        

 Brandskydd/Renovering SÄBO  75 000 75 000 -    

 Laddstolpar - SON  - 1 000 -    

 Säkerhet / Skalskydd IFO  - 5 000 -    

         

Attraktiv kommun        

 Utveckling stadskärnan - Tidan gångstråk  - 5 000 10 000    

 Gång- och cykelvägar 90077 1 000 4 000 5 000    

 Planerat underhåll gata och park 93101 4 000 4 000 4 000    

 Planerat fastighetsunderhåll 93044 7 500 7 500 7 500   X 

 varav: Gröna investeringar 93114 1 000 1 000 1 000   X 

 Hyresgästanpassningar 93090 1 500 1 500 1 500   X 

         

Näringsliv, boende och exploatering        

 
Planerat fastighetsunderhåll - Fastigheter 
externt 93098 - 1 000 -    

 Exploatering industriområden 93113 1 000 1 000 1 000   X 

 Framtida bostadsområden 93099 - 1 000 1 000   X 

 Strategiskt markinköp 93100 1 000 2 000 5 000   X 

         

Nämndernas investeringsanslag        

 Samhällsbyggnadsnämnden 90003 2 000 2 000 2 000   X 

 Barn- och utbildningsnämnden 90009 1 000 1 000 1 000   X 

 Social- och omvårdnadsnämnden 90019 1 000 1 000 1 000   X 

 Kultur- och fritidsnämnden 90024 1 000 1 000 1 000   X 

 Kommunstyrelsen 90000 1 000 1 000 1 000   X 

 Investeringsreserv 93060 10 000 10 000 10 000   X 

         

Totalt  137 900 131 000 68 000    

  

Av de 7,5 miljoner som avsätts för planerat fastighetsunderhåll ska minst 1 miljon användas för gröna 
investeringar. För att räknas som en grön investering ska projektet uppfylla minst ett av kommunens 
fyra klimatlöften. Dessa klimatlöften ingår i strategin för det strategiska målet Tidaholms kommun 
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utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Löpande projekt är markerade i listan, se ekonomistyrprinciper för ärendehantering. 
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8.3 Riktade budgetprioriteringar 
Riktade budgetprioriteringar är områden där särskilda medel har avsatts för ett specifikt ändamål. De 
centrala riktade budgetprioriteringarna för Tidaholms kommun avser åren 2023–2025. 

 

Målområde Riktade budgetprioriteringar 
Budg

et 
2022 

Budg
et 

2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025  

Attraktiv kommun För att ta fram mark för såväl bostäder som 
näringsverksamhet samt utveckling av befintliga 
detaljplaner avsätts medel för att accelerera 
arbetet med detaljplanering och planläggning. 

700    

flyttas till 
samhällsbyggnads

nämnden från 
2023 

 För att bidra till målet attraktiv kommun och 
involvera hela kommunen i ett 
utvecklingsarbete avsätts medel för en 
landsbygdsberedning som har till uppgift att 
initiera olika utvecklingsprojekt i samverkan 
med medborgare, företag och föreningsliv. 

250 125    

Attraktiv 
arbetsplats 

En miljon kronor årligen avsätts årligen i en 
extra lönesatsning för att kommunens löner 
ska vara konkurrenskraftiga. 

 1000 1000 1000  

Ett miljömässigt 
hållbart samhälle 

Kommunen har en viktig roll i att skapa ett 
miljömässigt hållbart samhälle. För att 
accelerera arbetet avsätts medel för att 
samordna arbetet och implementera åtgärder. 

1 000    

flyttas till 
samhällsbyggnads

nämnden från 
2023 

Ett starkt och 
växande näringsliv 

För att nå målet att näringslivsklimatet skall 
förbättras ska kommunen erbjuda elever 
praktisk arbetslivserfarenhet. Därför avsätts 
medel för att erbjuda feriepraktik till elever i 
åk 9 samt åk 1 och åk 2 på gymnasiet. 

500    

ingår i social- och 
omvårdnadsnämn

dens ram från 
2023 

God ekonomi Medel avsätts för en utredning om Tidaholms 
kommuns framtida fastighetsförvaltning. 

 400    

Summa  2 450 1 525 1 000 1 000  

Återstår       

Summa avsatta 
medel 

 2 450     
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8.4 Ekonomistyrningsprinciper 
God ekonomisk hushållning är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att 
kunna uppnå de välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. God 
ekonomisk hushållning innebär att vart och ett av kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål 
uppnås helt eller delvis under ett år. 

En balanserad ekonomisk utveckling är en förutsättning för att kommunens service kan behållas och 
utvecklas. En svag ekonomisk hushållning är däremot en begränsning för kommunen när det gäller att 
tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. Att kommuner och regioner ska ha en 
god ekonomisk hushållning är en del av kommunallagen. 

8.4.1 Budgetmodell 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

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

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

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

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

Tidaholms kommun har i många år använt sig av en resursfördelningsmodell för att kunna beskriva 
vilka behov som finns inom de olika verksamheterna. 

Resursfördelningsmodellen bygger på nyckeltal och prognoser. Modellen kan ge indikationer på hur 
medel ska fördelas mellan kommunens olika verksamheter. Det är upp till Kommunfullmäktige att 
fördela medel mellan kommunens verksamheter, vilket innebär att resursfördelningsmodellen är ett 
verktyg för kommunfullmäktige att använda sig av för att ge ett stöd och hjälp till fördelningen av 
kommunens medel. Kommunfullmäktige säkerställer att de medel som kommunen har att fördela 
stämmer överens med de strategiska mål och den ambition och viljeinriktning som finns. 
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8.4.2 Uppföljning 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för 
verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd skall genomföra resultat- och 
måluppföljning. 
 Redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
augusti och årsredovisning. 
 Redovisning av månadsrapporter (uppföljning av verksamhet, ekonomi, personal) till 
kommunstyrelsen sker efter, februari, april, oktober. 
 Redovisning av helårsprognoser (endast uppföljning av ekonomi) till kommunstyrelsen sker 
efter mars, maj, november.  

Nämnderna utgör resultatenheter 

Nämnden får en budgetram för hela nämndens verksamhetsområde. Budgetramen är lika med 
nämndens nettokostnader. Nämnden kan dela upp budget i olika verksamheter. 

Överskott och underskott 

Kommunfullmäktige beslutade att avskriva nämndernas över- eller underskott per 2021-12-31 och 
uppkomna avvikelser skall inte sammanställas eller tillgodoräknas nämnderna från och med 
verksamhetsåret 2022. 

Omfördelningar 

Omfördelningar av medel under innevarande år inom beslutad budgetram beslutas av respektive 
nämnd. 

Omfördelningar mellan nämndernas budgetramar under innevarande år ska endast ske i mycket 
specifika fall. Om medel ska flyttas mellan nämnderna under innevarande år sker detta med en 
bokning av kostnader och intäkter i bokföringen. 

Tilläggsanslag 

Några tilläggsanslag sker inte under innevarande år till nämndernas budgetramar. 

8.4.3 Intern kontroll 

Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, nämnd, förvaltningsledning och medarbetare där 
syftet är att säkerställa att verksamheten: 

 bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
 bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, 
 använder resurser på ett effektivt sätt och 
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering. 

I fullmäktiges reglemente för intern kontroll §1 beskrivs en ansvarskedja där kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i kommunens verksamheter. Detta 
innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för att det upprättas en organisation kring intern 
kontroll. 

Nämnderna ansvarar därefter för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. 
Respektive nämnd ska se till att det finns en organisation för den interna kontrollen, att regler och 
anvisningar antas, att det årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en 
uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna. 
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8.4.4 Investeringar 

Definition och kriterier 

En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i 
verksamheten. För att precisera detta ytterligare gäller att en utgift redovisas som en investering om: 

 Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år. 
 Investeringen är avsedd för stadigvarande bruk. 
 Att beloppet är av väsentlig storlek (med väsentligt belopp menas minst ett halvt 
prisbasbelopp) 

Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. 

Investeringsmedel 

Verksamhetsnämnderna skall i samband med beslut om verksamhetsplan för år X1 senast i december 
år X0 ska en investeringsbehovsanalys för år X2 till X11 tas fram och beslutas i nämnden. Varje 
investeringsbehov skall kortfattat beskriva investeringens syfte. Dessa behovsanalyser skickas till 
kommunstyrelsen som ett underlag till kommande budgetberedning. 

Kommunfullmäktige beslutar i samband med Strategisk plan och budget de investeringsmedel som 
anslås för investeringsprojekt per objekt. Ytterligare så fastställer kommunfullmäktige beslutsgången 
kring investeringsprojekten. 

Investeringsmedel omfattar förstudie, projektledning, samt eventuell byggnationskostnader, det vill 
säga totala kostnaden för det som avses i projekteringen. De kostnader som uppfyller kriterier för att 
upptas redovisningsmässigt som en anläggning kommer efter aktivering att generera avskrivningar. 

Under innevarande år kan investeringsmedel omdisponeras mellan investeringsprojekt. 

 Omdisponering av investeringsmedel till väsentlig karaktär mellan investeringsprojekt 
beslutas av kommunfullmäktige. Med väsentlig karaktär menas objekt vars utgift överstiger 
10 000 000 kr eller är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen kan besluta att omdisponera 
medel från den beslutade investeringsreserven för innevarande år. 
 Nämnderna får besluta att omdisponera investeringsmedel upp till 100 000 kr mellan 
nämndens egna investeringsprojekt. 
 Övrig omdisponering av investeringsmedel beslutas av kommunstyrelsen. 

Samtliga tilläggsanslag det vill säga utökningar av kommunens investeringsbudget beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Investeringsprojektens beslutsgång 

Investeringsprojekt bedrivs i projektform med förstudie, projektering och genomförande samt 
slutredovisning, 

Investeringsprocessen avser investeringsprojekt större än 500 000 kr. Projekt av löpande karaktär 
omfattas inte av denna investeringsprocess. Projekt som är löpande är definierade i 
investeringsbudgeten i strategisk plan och budget. 

Begreppet projektera kan innebära både att projektera byggprojekt (då samhällsbyggnadsnämnden skall 
vara inkopplad) eller att projektera förfrågningsunderlag inför en upphandling. 

I processen finns beställarnämnd och utförarnämnd. Beställarnämnd är den nämnd som har behovet. 
Utförarnämnd är den nämnd som genomför investeringsprojektet. I vissa fall kan beställarnämnd och 
utförarnämnd vara densamma. Men i regel är utförarnämnden samhällsbyggnadsnämnden då de har 
uppdrag att projektleda kommunens investeringsprojekt. 
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Förstudie 

1. Ett behov av investering uppstår hos en nämnd (beställarnämnd). 

2. Beställarnämnden ansvarar för att genomföra förstudien. I förstudien ska en totalkostnadskalkyl 
som visar på förändringen av framtida driftkostnader bifogas. 

3. Beställarnämnden redovisar resultatet av förstudien till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar 
beslut att: 

 Ärendet behandlas av kommunfullmäktige i samband med att strategisk plan och budget 
fastställs. 
 Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förstudien, reservera medel i investeringsbudgeten 
samt ge uppdrag till utförarnämnden att projektera. 
 Återremittera ärendet till beställarnämnden. 
 Avbryta projektet. 

4. Kommunfullmäktige fattar beslut att: 

 Godkänna förstudien, reservera medel i investeringsbudget samt ge uppdrag till 
utförarnämnden att projektera. 
 Återremittera ärendet till beställarnämnden. 
 Avbryta projektet. 

Projektering och upphandling 

5. Projektdirektivet upprättas av utförarnämnden. 

6. Utförarnämnden tillsammans med beställarnämnden genomför projekteringen och uppdaterar 
totalkostnadskalkylen. Anbud kan inhämtas under projekteringen. Om anbuden/bedömd 
investeringsutgift är högre än reserverade medel i investeringsbudgeten ska beställarnämnden 
tillsammans med utförarnämnden i första hand anpassa investeringen utifrån avsatta medel i 
investeringsbudgeten. 

7. Både beställarnämnden och utförarnämnden godkänner projekteringen och fattar beslut att: 

 Godkänna projektering samt skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för handläggning. 

8. Utförarnämnden tillsammans med beställarnämnden redovisar resultatet av projekteringen för 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar beslut att: 

 Föreslå kommunfullmäktige att godkänna projekteringen samt vid behov revidera 
reserverade medel i investeringsbudgeten. 
 Återremittera ärendet till utförarnämnden. 
 Föreslå kommunfullmäktige att avbryta projektet 
. 

9. Kommunfullmäktige fattar beslut att: 

 Godkänna projektering samt eventuellt revidera investeringsmedel. 
 Återremittera ärendet till beställarnämnden. 
 Avbryta projektet. 

Genomförande 

10. Utförarnämnden får i uppdrag att teckna tilldelningsbeslut och skriva kontrakt. 

11. Projektet genomförs av utförarnämnden. 

12. Projektdirektivet uppdateras vid behov av utförarnämnden. 

13. Om investeringsutgiften avviker från beslutad investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av 
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utförarnämnden i samråd med beställarnämnden för vidare beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Uppföljningen 

14. Uppföljning sker i samband med delårsrapportering och årsredovisning. 

15. Slutredovisning ska genomföras av utförarnämnden i samband med årsredovisning. 

 

Metod kapitalkostnad 

För beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används så kallad nominell metod. 
Avskrivningar görs planenligt under anläggningens eller inventariernas nyttjandetid och startar när 
dessa tas i bruk. 

Kapitalkostnader ingår i nämndernas ramar och påverkar kommunens resultat. 
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8.5 Begrepp 
Begrepp Förklaring 

Strategisk plan och 
budget 

Kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Dokumentet 
ger besked om vilka mål kommunfullmäktige har satt upp samt fördelning av resurser till nämnderna. 

Verksamhetsplan 
och budget 

Nämndens plan för vad förvaltningen ska åstadkomma samt hur verksamheterna ska finansieras. 
Verksamhetsplanen anger verksamhetsmål och strategier för hur de ska uppnås, samt indikatorer med vilka 
målen följs upp. Nämndens verksamhetsplan och budget är ettårig. 

Enhetsplan Enhetsplanen anger mål för en särskild enhet. Målen konkretiserar hur enhetens arbete ska medverka till 
att nämndens verksamhetsmål uppnås. Enhetsplaner fastställs av tjänstepersoner. 

Vision En övergripande politisk ambition att formulera sin strategi mot. En vision beskriver ett önskat framtida 
läge och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistisk. Kommunfullmäktiges vision beskriver hur 
Tidaholms kommun ska utvecklas på lång sikt. 

Målområde Målområden beskriver vilka frågor och områden kommunfullmäktige bedömer är särskilt viktiga att arbeta 
med för att närma sig den långsiktiga visionen. 

Strategi Strategier lyfter fram vissa vägval och tillvägagångssätt som ska prägla arbetet med ett visst mål. Både 
strategiska mål och verksamhetsmål har strategier. 

Mätmetod En beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera utfallet. Mätmetoden 
skall ge förutsättning för samma mätvärde när samma objekt mäts vid upprepade tillfällen (förutsatt att 
objektet inte ändrat sig). 

Utfall Det slutliga resultatet (per år) 

Målvärde Önskat resultatvärde (per år) 

Omvärldsanalys Omvärldsanalysen är en analys av vilka faktorer och kommande trender som påverkar kommunen och 
kommunens förutsättningar att utföra sina uppdrag. Omvärldsanalyser används som grund för strategisk 
planering och övergripande beslut. 

Resursfördelnings- 
modell 

Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig nettokostnad för 
kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, härefter benämnd ”kommungrupp”) eller 
traditionell budgetuppräkning. På respektive nämnd återfinns dessa pris- och volymparametrar för varje 
verksamhet. Referenskostnaden i tabellerna är angivna i hela kronor per brukare för respektive 
verksamhet. Referenskostnad för Tidaholms kommun är framräknad med antagande av andel brukare samt 
en framskrivning av volym baserat på befolkningsprognosen. Genomsnittlig nettokostnad för 
kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från räkenskapssammandrag 2019, uppräknat till 2022 
enligt index. Kostnadsambitionsnivå är den justering som är gjord för verksamheten, där 100 procent 
indikerar samma kostnadsambitionsnivå som genomsnittet för kommungruppen, en justering över 100 
procent påvisar en högre kostnadsambitionsnivå än genomsnittet. Resterande verksamheter som inte 
presenteras i tabellerna har en tilldelning beräknad på traditionell budgetuppräkning. 

Referenskostnad Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för 
nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med 
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Referenskostnad kallades tidigare för Strukturårsjusterad 
standardkostnad. 

Delårsrapport Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Årsredovisning Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut och bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd redovisning. 

Bokslut Ett avslutande av alla konton i bokföringen och ett sammanställande av tillgångar och skulder i en 
balansräkning vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och kostnader under denna i en 
resultaträkning. 

Finansiella mål Kommunens finansiella mål uttrycks i form av resultatmål och mål för egenfinansiering av investeringar. 

Verksamhetsmål Verksamhetsmål konkretiserar vad nämndens verksamheter ska uppnå. Varje verksamhetsmål knyts till ett 
strategiskt mål och bidrar till att kommunen utvecklas i riktning mot kommunfullmäktiges vision. 
Verksamhetsmålen är mätbara och uppnåeliga. 

Resultaträkning Resultaträkningen är en sammanställning av kostnader och intäkter för en redovisningsperiod. 

Finansieringsanalys Finansieringsanalys visar hur driftverksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten 
bidragit till den uppkomna förändringen av likvida medel. 
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Kassaflödesanalys Se finansieringsanalys. 

Balansräkning Balansräkningen redovisar hur stora kommunens tillgångar är vid årsskiftet och hur dessa tillgångar är 
finansierade. Balansräkningen visar också hur kapitalet har använts och hur det har anskaffats. Tillgångarna 
är uppdelade i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 

Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna (graden av egna finansierade tillgångar). 

Internränta Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som 
utnyttjas inom en viss tid. 

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 

Skatteunderlag Totalt kommunalt beskattningsbar inkomst för samtliga skattskyldiga i kommunen (framkommer vid 
inkomsttaxeringen). 

Skattekraft Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång (den kommunalt beskattningsbara 
inkomsten per invånare). 

Resultatutjämnings- 
reserv (RUR) 

Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa 
större stabilitet för verksamheterna. När disposition ur fonden får göras uttrycks i kommunens riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. 

Lokal 
utvecklingsreserv 
(LUR) 

I 2013 års bokslut avsattes medel av de av AFA återbetalade sjukförsäkringsavgifter som erhölls detta året 
till en lokal utvecklingsreserv. 

Grön finansiering Avser finansiering där den underliggande obligationen för finansieringen uppfyller kraven i ett grönt 
ramverk så som exempelvis ”The Green Bond Principles”. Gröna obligationer ger ränteplacerare 
möjligheten att stödja utlåning till investeringsprojekt med mål att mildra klimatförändringarna eller som 
bidrar till en anpassning till dem. 
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8.6 Budget för balansräkningsenheter 

Resultaträkning (tusentals kronor) 

Resultaträkning Skattefinansie
rad 2023 

VA-verk Renhållnings
verksamhet 

Totalt 
kommunen 

Verksamhetens intäkter  18 500 13 600  

Verksamhetens kostnader -22 282 -14 000 -12 500 -848 782 

Av- och nedskrivningar -40 262 -3 230 -1 000 -44 492 

Verksamhetens nettokostnader -862 544 1 270 100 -861 174 

Skatteintäkter 651 145   651 145 

Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift 239 600   239 600 

Verksamhetens resultat 28 200 1 270 100 29 570 

Finansiella intäkter -   - 

Finansiella kostnader -6 000 -1 270 -100 -7 370 

Resultat efter finansiella poster extraordinära 
poster 

22 200 - - 0 22 200 

Extraordinära intäkter    - 

Extraordinära kostnader    - 

Årets resultat 22 200 - 0,00 22 200 

  

Kassaflödesanalys (tusentals kronor) 

Kassaflödesanalys Skattefinansie
rad 2023 

VA-verk Renhållnings
verksamhet 

Totalt 
kommunen 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 22 200   22 200 

Justering för ianspråktagna avsättningar -   - 

Justering för av- och nedskrivningar 40 909 3 230 1 000 45 139 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 400   400 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 63 509 3 230 1 000 67 739 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar     

Ökning / minskning förråd och varulager -    

Ökning / minskning kortfristiga skulder - 24 000    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 509 3 230 1 000 67 739 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - 137 900 - 5 000 - 5 000 - 147 900 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar -   - 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -   - 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -   - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -   - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 137 900 - 5 000 - 5 000 - 147 900 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    - 
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Kassaflödesanalys Skattefinansie
rad 2023 

VA-verk Renhållnings
verksamhet 

Totalt 
kommunen 

Nyupptagna lån 40 000 5 000 5 000 50 000 

Amortering av skuld -12 884 -1 897 -167 -14 947 

Ökning av långfristiga fordringar -10 000   -10 000 

Minskning av långfristiga fordringar 2 063   2 063 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 180 3 103 4 833 27 116 

Årets kassaflöde -79 211 1 333 833 -53 045 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 111 Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 

slutrapporter. 
• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att komplettera och 

inkomma med slutredovisningar av samtliga investeringsprojekt senast 2022-11-15. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med slutredovisningar avseende: 

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

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

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

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

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

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

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

upprättade slutrapporter. 
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Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att komplettera och inkomma med slutredovisningar av samtliga investeringsprojekt 
senast 2022-11-15. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-05-31. 
 Rapport ”Strategisk plan och budget 2022-2024”. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

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

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

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

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

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/173 

2022-05-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 
slutrapporter. 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att komplettera och 
inkomma med slutredovisningar av samtliga investeringsprojekt senast den 15 november 
2022. 

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

Slutredovisningarna ska göras i samband med årsredovisningen.  

Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med slutredovisningar avseende: 

- Rosenbergsområdet 
- Hökensås/Hellidsskolan, anpassningar kök och matsal samt konvertering F-6 till 7-9 
- Flytt av AME 

Slutrapporterna inkluderar information om projektets genomförande, tidsramar samt ekonomiskt 
utfall.  

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

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

Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömningar ska vara gjorda i respektive investeringsprojekt.  
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Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att samtliga investeringsprojekt som ska 
slutredovisats inte har inkommit. Detta behöver samhällsbyggnadsnämnden komplettera med.  

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

De beslutade ekonomistyrprinciperna ska efterlevas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
Även i de projekt som kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter har agerat som styrgrupp ska 
ärendena hanteras enligt ekonomistyrprinciperna.  För att säkerställa detta bör 
investeringsprocessen inkluderas i internkontrollen för att säkerställa att projekt bedrivs i enlighet 
med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag.  

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Strategisk plan och budget 2022-2025” 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut  §56/2022 ”Beslut om godkännande av slutrapport för 

Rosenbergsområdet”, 2022-04-21 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §65/2022 ” Beslut om godkännande och överlämnande 

av slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt år 2021”, 2022-05-19 
 Slutrapport – Flytt av AME, 2022-04-21. 
 Slutrapport – Hökensåsskolan/ Hellidsskolan, anpassningar kök och matsal samt 

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

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

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Beslut om godkännande av slutrapport för 
Rosenbergsområdet 
SBN 2022/106 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för 

Rosenbergsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en samlad slutrapport för samtliga delprojekt på 
Rosenbergsområdet 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

slutrapport för Rosenbergsområdet. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 34/2022 ”Beslut om godkännande av slutrapport för 

Rosenbergsområdet”, 2022-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av slutrapport för Rosenbergsområdet”, 

projektledare Peter Eriksson, 2022-03-17. 
 Slutrapport – Rosenbergsområdet, 2022-01-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 Beslut om godkännande och överlämnande av 
slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt 
år 2021 
SBN 2022/173 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättade slutredovisningar för 

avslutade investeringsprojekt och överlämna de till kommunfullmäktige i enlighet med 
antagna ekonomistyrprinciper. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Slutrapporter för avslutade investeringsprojekt år 2021 har upprättats för godkännande av 
samhällsbyggnadsnämnden och överlämnande till kommunfullmäktige som del av årsredovisningen 
för år 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden är som regel ansvarig för utförande av investeringsprojekt som består 
av om-, ny- och tillbyggnader av byggnader. Under perioden 2019-2022 har större 
investeringsprojekt redovisats och följts i den styrgrupp som samlat följt alla investeringsprojekt. 
Gruppen har bestått av KSAU:s ledamöter och möte har hållits månatligen. 

Slutrapporter har tagits fram för de större investeringsprojekt som avslutats under de senaste 
åren fram till och med 2021, avseende investeringsprojekt Rosenbergsområdet (se slutrapport 
godkänd i samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2022), flytt av arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet, samt anpassningar av kök och matsal samt konvertering F-6 till 7–9 i Hökensåsskolan 
(numera Hellidsskolan). 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättade 

slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt och överlämna de till 
kommunfullmäktige i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper. 
 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2022 ”Beslut om godkännande och 

överlämnande av slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt år 2021”, 2022-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande och överlämnande av slutredovisningar för 

avslutade investeringsprojekt år 2021”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-05-03. 
 Slutrapport – Flytt av AME, 2022-04-26. 
 Slutrapport – Hökensåsskolan/ Hellidsskolan, anpassningar kök och matsal samt 

konvertering F-6 till 7–9, 2022-04-26. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-25. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om godkännande av slutrapport för 
Rosenbergsområdet”, 2022-04-21. 

Protokollsanteckning 
Roger Lundvold (KD), Mathias Lundgren (L) och Lennart Nilsson (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: ”Vi konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om 
slutrapport för byggprojekt där kommunstyrelsens arbetsutskott varit beslutande styrgrupp. Vi 
anser att styrgrupp i framtiden bör utgöras av verksamhetsnämnd och utförande nämnd.” 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Slutrapport 
 
Projektnamn:  AME flytt 
Projektansvarig: Social och omvårdnadsnämnden 
Projektledare:  Peter Eriksson, Johan Elgh, Rickard Grahn 
Projektperiod:  2020–2021 
 
 

Beställare 
 
Social och omvårdnadsnämnden. 
 
Lokalförhandlingar: Johan Elgh, Anna-Lena Skatt 
 
Byggprojekt: Peter Eriksson. 
 

Inledning/Bakgrund 
 
Tidaholms kommun hyrde in lokaler för AME verksamheten. Ambitionen är att gå ur inhyrda lokaler 
och möjliggöra annan samordning/synergi. 
 
Under 2020 uppkommer en möjlighet då en lokal på Bruket friställs samtidigt som hyresavtalet för 
AME går ut. Om inte ett beslut tas förlängs avtalet med 5 år. 
 
Efter en dialog i Social- och omvårdnadsnämnden beslutas att avsluta avtalet och anta såväl förstudie 
som projektering i syfte att renovera lokalen på Bruket i stället för att hyra lokaler. 
 

Beskrivning 

Syfte & mål 
Syftet med projektet var att lämna inhyrda lokaler och anpassa nya lokaler lämpliga för AME:s 
framtida verksamhet. 
 
Målet var att avsluta det externa hyresavtalet och anpassa lokaler för AME i en miljö som möjliggör 
synergier. 
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Omfattning & strategi 
Steg 1 innefattade hyresförhandlingar vilka genomfördes gemensamt mellan SON och SBN. 
 
Steg 2 var anpassningar i den gamla industrilokalen på Bruket. 
 
Steg 3 var flytt av verksamhet och uppstart på ny plats. 

Tidsplan 
Tidplanen var väldigt utmanande givet läget i hyresavtalet. 
 
Byggtiden komprimerades till under 6 månader. 
 
Inredning och flytt planerades noggrant för att klara tidplanen när lokalerna skulle vara ur flyttade. 
 

Organisation 
Projektansvarig SBF: Johan Elgh/Rickard Grahn/Johan Claesson/Peter Eriksson, 
Beställare: Anna-Lena Skatt/AME 
 
Styrgrupp: KSAU ledamöter 
 
 
 
 

Projektetens genomförande  
 
En förstudie togs fram där alternativ redovisades, fortsatt hyra, köpa befintlig lokal eller flytt. Flytt 
förordades ur flera perspektiv. 
 
Hyresförhandlingar genomfördes och en överenskommelse nåddes. 
 
Upphandling via ramavtal valdes. En målbudget skapades utifrån den kalkyl som tidigt gjorts. 
 
Projektet genomfördes och lokalen färdigställdes. 
 
Slutförhandlingar med hyresvärd om anpassningsåtgärder genomfördes. 
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Resultat  
 
Projektets målsättningar har i flera delar uppfyllts. Lokalerna medger en god verksamhet. Lokalytan 
är mindre än tidigare men bedöms som effektiv. Synergimöjligheterna med tex Komvux anses som 
bra. Omvandlingen av området är ett steg på vägen till att konvertera en mindre stadsdel i Tidaholm, 
som på sikt kan anses som mycket betydande för tillväxt och utveckling. 
 
Det uppstod flera utmaningar under projektets väg. Den största ekonomiska utmaningen var sanering 
av asbest i det ”gamla ritkontoret”. Detta drabbade projektet för denna del på ca 1 MSEK. En kostnad 
som täcktes av kommunens reserv för oförutsedda händelser. Vidare genomfördes markarbeten som 
inte kalkylerats för i projektet. Parkeringslösningar för AME skapades och synergier för framtiden 
skapades. VA-anslutningar och staket mot gamla Brukets industriområde genomfördes som 
möjliggjorde annan avyttring av fastighet. Flera kostnader för hyresgästanpassningar av lokalen 
beställdes extra. Den tidiga uppskattningen av kostnader på 7,1 MSEK överskreds givet i huvudsak 
ovan extrakostnader. Dock visar en efterkalkyl att den löpande internhyran som SON betalar för 
lokalen inte är högre än den totalkostnad som tidigare fanns för AME:s lokal. 
 
Dialogen med hyresvärden fortgick under hela projektet med flera förhandlingar kring bl. a 
anpassningar som Tidaholms kommun genomfört i befintlig lokal.  
 
Anpassningsåtgärder i industrilokalerna som genomförts har gett ett bra resultat, men en betydande 
ökning av värdet på lokalen och flera byggnader rivna som belastat kommunen. Projektet har medfört 
att kommunens verksamhet flyttat ur hyrda lokaler, in i tomma kommunalt ägda lokaler. 
 

Erfarenheter 
 

• Bra strategiskt samarbete mellan nämnder i lokalfrågor. Ett arbetssätt som utvecklats vidare. 
• Utmanande att renovera befintliga lokaler under tidspress. 
• Lösningar som är okonventiella så som att konvertera en lokal inne på ett industriområde kan 

ge bra resultat. Uppmana att ”tänka utanför boxen”. 
 
 

Ekonomiska resultat  
Totalt utfall i projektet på 9,5 MSEK (inklusive alla ovan åtgärder) mot en ursprunglig kalkyl på 7,1 
MSEK. Internhyra på ca 1 MSEK, vilket är i linje med totalkostnaden för extern hyrd fastighet per år 
över tid. Bibehållen kostnadsnivå, men flera andra strategiska vinster. 
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Slutrapport 
 
Projektnamn:     Hökensåsskolan/ Hellidsskolan anpassningar kök och matsal samt konvertering F-6 till 7–9 
Projektansvarig: Barn och utbildningsnämnden via Samhällsbyggnadsnämnden 
Projektledare:     Peter Eriksson 
Projektperiod:     2018–2020 
 
 

Beställare 
 
Barn och utbildningsnämnden. Tekniska nämnden via tekniska kontoret projektleder (senare 
samhällsbyggnadsnämnden). 
 

Inledning/Bakgrund 
Dimensioneringen av ursprungligt kök och matsal var för liten, vilket medförde problem för både 
kökspersonal och matgäster. Kökets tekniska livslängd hade passerat sedan en tid. 
I samband med inspektioner av miljö och hälsa hade anmärkningar i kök identifierats. Ett 
nyttjandeförbud riskerades.  
 
I linje med de beslut kring ny skolorganisation krävdes anpassningar av tidigare Hökensåsskolan då 
den var anpassad för F-6 men skulle bli 7–9. 
 
 

Beskrivning 

Syfte & mål 
Syftet med projektet var att bidra som en del i den förändringen inom barn och utbildningsnämnden 
verksamhet avseende lokaler. 
 
Målet var att anpassa köket och matsal till nya krav.  
Vidare var målet att anpassa de viktigaste delarna av Helidsskolan till en högstadieskola, givet ett 
visst budgetutrymme. 

Omfattning & strategi 
Köksrenovering upphandlades i konkurrens. Anbud antogs. 
 
I steg två av projektet projekterades anpassningar av skolan tillsammans med rektorer och 
verksamhet. Anbud inhämtades. Då anbudsumman klart översteg tilldelade medel prioriterades ett 
antal områden. 
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Tidsplan 
Budget och kalkyl kök o matsal 2018. 
Upphandling kök 2018 
Beställning kök 2018/2019 
Utförande kök 2019–2020 
 
Projektering anpassningar 2019 
Upphandling anpassningar 2019 
Utförande anpassningar 2020 
 

Organisation 
Projektansvarig SBF: Peter Eriksson 
Projektansvarig fastighet: Johan Claesson  
Ombud: Johan Elgh, chef SBF 
Ombud: Kjell Jonsson, fd teknisk chef, Tekniska kontoret 
 
Beställare: Annelie Alm, BUF 
 
Styrgrupp: KSAU ledamöter 
 
 
 
 

Projektetens genomförande  
 
Omfattningen av kök och matsalsrenoveringen bedömdes redan från start som riskabelt. Projektet 
visade sig vara komplext med många dolda överraskningar då huset är äldre och har 
konstruktionsdelar som var ej synliga vid projektering. Under projektets gång togs beslut om att ett 
tillfälligt kök fick hyras in under byggnationstiden, där all mat tillagades under byggnationstiden. 
Detta tillsammans gjorde att projektet blev betydligt fördyrat.  
 
Under byggnation så uppstod vissa synergier varpå vissa anpassningar av skolan utanför själva köket 
genomfördes. 
De slutliga anpassningarna gjordes i samråd med verksamheten där rektor specificerade behov. En 
behovslista som sedan bantades utifrån tilldelade medel. 
 
Projektet redovisades i styrgrupp bestående av medlemmar från KSAU. Statusrapportmall skapades 
och följdes under 2019–2020. Avvikelserna inom ekonomi har återkommande sedan 2019 diskuterats. 
Då kök och matsalsrenoveringens utmaningar blev kända användes totalbudgeten för att färdigställa 
köket, samt för de anpassningar som kunde genomföras i samband med köksprojektet. 
Budgetöverträdelse på 23 MSEK för att hantera ett antal anpassningsåtgärder accepterades. Därefter 
skapades en förfrågan innefattande kvarstående behov. En omfattning som sedan bantades och ett 
tilläggs- ask för de kvarstående delarna lyftes separat och begränsades till 7 MSEK. 
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Resultat  
 
Kök och matsalslösningen bedöms som bra och uppfyller de krav som ställs. Genomförandet var 
utmanande för verksamheten. 
 
Anpassningsåtgärder som genomförts har gett ett bra resultat. Då skolan generellt i vissa delar har nått 
sin tekniska livslängd så finns det behov av såväl renovering som modernisering i ytterligare delar. 
Delar som av budgetmässiga skäl inte inrymts i projektets omfattning. 
 
Att bygga om i befintliga byggnader samtidigt som verksamhet pågår har varit utmanande för 
verksamheten. 
 

Erfarenheter 
 

• Risker i byggprojekt som bedrivs i gamla befintliga lokaler 
• Tydliggöra målbilder/omfattning i harmoni med investeringsbudget 
• Utmaningar i att bedriva projekt parallellt med pågående verksamhet 

 
 

Ekonomiska resultat  
      Utfall   Budget 
Anpassningar- projektering 2017-2018   1,8 MSEK  Del av huvudbudget 
Köksrenovering 2018-2019 inkl. anpassningar 21,8 MSEK  20+3 MSEK 
Anpassningar 2020 (tilläggsäsk)   7,1 MSEK  7,0 MSEK 
 
Summa      30,7 MSEK  30,0 MSEK 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 Beslut om årsredovisning för Tidaholms 
kommun avseende år 2021 
KS 2022/38 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-20. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sammanställt årsredovisningen för år 2021. Resultatet för Tidaholms 
kommun uppgår till 38,1 mnkr. Detta är en förbättring av resultatet jämfört med år 2020 med 
19,7 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till +21,1 mnkr. Uppföljningen av fullmäktiges strategiska mål 
visar att kommunen uppnår målet inom målområdet Medborgare i fokus. Kommunen uppnår 
delvis målen inom målområdena Attraktiv kommun, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Levande 
näringsliv och Attraktiv arbetsplats. 

Då de verksamhetsmässiga strategiska målen uppnås helt respektive delvis samtidigt som 
kommunen når de finansiella målen görs bedömningen att Tidaholms kommun har en god 
ekonomisk hushållning år 2021. 

I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas huruvida 
kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det så kallade 
balanskravet. Det framgår av balanskravsutredningen att Tidaholms kommun år 2021 klarar 
balanskravet. 

Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska avslutade investeringsprojekt slutredovisas 
till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden har inte 
inkommit med rapporter kring avslutade investeringsprojekt avseende år 2021 och tidigare.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i 
samband med årsredovisningen. Nämndernas beslut om detta har sammanställts till en 
övergripande rapport för kommunen.  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt 
en hållbarhetsredovisning för år 2021. Rapporten ”Globala målen för hållbar utveckling – 
Tidaholms kommun 2021” följer upp kommunens arbete med klimatlöften samt de globala målen i 
Agenda 2030. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-02. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera tiden till 2022-05-20 för när 

samhällsbyggnadsnämnden ska inkomma med slutredovisningar för avslutade 
investeringsprojekt.   

- Runo Johansson (L), Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt ordförandens ändringsyrkande.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande från 
ordförande.  

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finneratt 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter ordförandes yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 55/2022 ” Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06.  
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021”, Louise Holmvik ekonomichef, 2022-03-01. 
 Rapport Årsredovisning 2021. 
 Rapport Investeringsbilaga 2021. 
 Rapport Underskott överskott nämnderna 2021. 
 Rapport Avtalssamverkan 2022. 
 Rapport Globala målen för hållbar utveckling – Tidaholms kommun 2021. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 21/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021", 2022-02-24. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16/2022 "Beslut om godkännande av rapport om 
avtalssamverkan 2022", 2022-02-24. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27/2022 ”Beslut om verksamhetsberättelse för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-24. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- 
och fritidsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 13/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 
social- och omvårdnadsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 

Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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Slutrapport 
 
Projektnamn:  Rosenbergsområdet 
Projektansvarig: Peter Eriksson 
Projektledare:  Peter Eriksson 
Projektperiod:  2017–2022 
 
 

Beställare 
Tidaholms kommun, Kommunfullmäktige  
 
Barn och utbildningsnämnden, uppdragsgivare: Skola, Förskola, Idrottshall 
Kultur och fritidsnämnden, uppdragsgivare: Idrottshall 
Samhällsbyggnadsnämnden, (tidigare Tekniska nämnden) uppdragsgivare: Skola-Idrottshall-Förskola 
samt bostadsområden (exploatering VA, gata, mark) 
Samhällsbyggnadskontoret (tidigare Tekniska kontoret), utförare av projekteringen och byggnation. 
 

Inledning 
Tidaholms kommun har en liten organisation gällande byggnation av stora projekt. Det som har gjort 
att dåvarande tekniska kontoret vågade driva detta i egen regi var genom kända konsulter som hjälpte 
till med utformningen av upphandlingarna. Där styrdes framtida entreprenörer mot objektet och mot 
beställaren (Tidaholms kommun). 
Medarbetare från flera förvaltningar har bidragit med olika kompetenser och organisationen har på så 
sätt erhållit ett stort kunnande gällande objekten. Stor vikt har lagts på miljö- och driftkostnader och 
projektansvariga har jobbat hårt för att objekten ska vara driftsäkra och ekonomisk hållbara i både 
miljö och drift. Många aktiva val av materiel har gjorts för att få hållbara objekt över tid. 
Tidaholms kommun har visat genom dessa projekt att kommunen verkligen har en jättekapacitet inom 
de olika organisationerna, samarbetet har varit fantastisk bra.  
Alla har kommunicerat de olika delarna i projekten och lösningar har diskuterats fram med härlig 
energi. 
 

Avgränsningar 
Rapporten redovisar området som en helhet samt en sammanställning av samtliga projekt. 
För enskilda projekt, se delrapporter. 
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Definitioner & förkortningar 
KF - Kommunfullmäktige 
KS – Kommunstyrelsen 
SBN – Samhällsbyggnadsnämnden 
TK – Tekniska kontoret 
BUN – Barn- och Utbildningsnämnden 
BUF – Barn- och Utbildningsförvaltningen 
KOF – Kultur och Fritidsförvaltningen 
LOU – Lagen om offentlig upphandling 
GC-vägar – Gång- och cykelvägar 
AF – Administrativa Föreskrifter 
VFP – Verksamhetsfunktionsprogram 
RFP – Rumsfunktionsprogram 
PBL – Plan- och Bygglagen 
SBF – Samhällsbyggnadsförvaltningen 
TEAB – Tidaholms energi AB 
IBinder - projektserver 
 
 

Beskrivning 
Denna rapport inkluderar samtliga projekt som ligger på det nya området Rosenberg 
 
Rosenbergsskolan 
Rosenbergs idrottshall 
Rosenbergs förskola 
Rosenbergs bostadsområde 1 
Rosenbergs bostadsområde 2  
Dagvattenhantering för hela området 
Vatten och avloppshantering för delar av området 
GC vägar  
El anslutningar, kommunala byggnader 
Fjärrvärmeanslutningar, kommunala byggnader 
El, förläggningar och transformatorstationer för hela området 

Bakgrund 
Tidaholms kommuns stora satsning på en ny stadsdel i Tidaholm startade som ett framtida 
bostadsprojekt som skulle växa från Rosenbergsområden söderut mot Bälteberga. Mark köptes in 
under 90-talet, men tiden gick och planen lades på is. Under 2015 återupptogs arbetet och ett 
planprogram för området, då benämnt ”Bälteberga planprogram” togs fram. Då med fokus på 
bostäder. 
Under 2016 arbetade tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen med projektet 
Framtidens skola. I det arbetet gjordes en utredning kring organisationen av grundskolan i kommunen. 
Verksamheten var trångbodd och behov hade täckts upp av moduler både på Hökensåsskolan och 
Forsenskolan. I arbetet med Framtidens skola framkom ett behov av ytterligare en grundskola, för att 
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gå ur hyrda lokaler samt möta kommande behov. En möjlig plats var i det nya bostadsområdet vid 
Bälteberga/Rosenberg. Ett grundligt arbete genomfördes med olika referensgrupper där det framkom 
att den nya skolan borde vara en F-6 skola, utifrån placering i ett område med tänkta familjer med 
barn i dessa åldrar. Detta blev startskottet för en större projektering som nu innehöll två stora 
bostadsområden, skola, förskola samt idrottshall.  
 
Parallellt med projekteringsarbetet med skola bedrev dåvarande miljö och bygg- nämnden ett 
omfattande planarbete innefattande ytor för såväl bostäder som kommunala verksamheter i form av 
skola, förskola och idrottshall. 

Syfte & mål 
Tidaholms kommuns syfte med projektet har varit att skapa en plats där våra invånare kan känna 
närheten till naturen och samtidigt ha tillgång till stadens alla fördelar, så som skola och 
kommunikationer. Att skapa ett område som smälter in i befintlig natur och låta naturen, inte 
byggnaderna, skapa rummet.  
Målet har varit att skapa en stadsdel som på ett naturligt sätt smälter in i den befintliga staden, utan 
negativ påverkan på naturen, för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Detta har varit en stor del i 
vårt miljöarbete och ett mål för alla inblandade. Vi har bland annat skapat dammar där dagvattnet 
samlas och fördröjs, vilket minskar påverkan på vattenförekomsten Tidan, samt gröna stråk av orörd 
natur för rekreation och biologisk mångfald. Detta skapar en hållbarhet över tid, men även oersättliga 
höga värden för invånarna och boenden i området. 

Omfattning & strategi 
Samordnad generalentreprenad tillämpades vid bygget av Rosenbergsskolan. Denna modell 
tillämpades även vid byggnation av Forsenskolan färdigställd 2011 vilket gav ett mycket bra resultat.  
Vid samordnad generalentreprenad har beställaren bra insyn och kan påverka och själv bestämma 
funktioner och utformning.  
Tekniska kontoret handlade upp konsulter för samtliga grenar i projekteringen. Arkitektkonsulten 
skrev AF, Teknisk beskrivning och rumsbeskrivning. 
Arkitekten var samordnare under projekteringstiden. 
Upphandling skedde med varje gren för sig. 
Projektplattform köptes in i form av Ibinder. 

Avgränsningar 
Projekten sammanställs som en helhet, dock kommer vissa saker redovisas som enskilda projekt eller 
händelser. 

Tidsplan 
2016 sammanställdes förfrågningsunderlag för den planerade Rosenbergsskolan tillsammans med 
anlitade konsulter. Upphandling skedde 2018, då även de första markarbetena på området startade. 
Byggnationen av Rosenbergsskolan pågick vår 2018-sommar 2020. Idrottshall vinter 2019-vinter 
2020. Förskolan vår 2020-vinter 2021. Bostadsområde 1 färdigställt sommar 2019. Bostadsområde 2 
färdigställt sommar 2020. Markarbeten i området har färdigställts löpande under hela perioden.  
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För detaljer, se bilaga 2. - Översiktlig tidsplan för projektet. 
 

Organisation 
Projektansvarig: Peter Eriksson 
Projektansvarig fastighet: Johan Claesson  
Ombud: Johan Elgh, chef SBF 
Ombud: Kjell Jonsson, fd teknisk chef, Tekniska kontoret 
 
Projektledare skola Förstudie:   Börje Hallin, BUF 
Projektledare skola Förstudie:   Ci Olofsson, BUF 
Projektledare skola:    Annelie Alm; BUF 
Projektansvarig Mark:    Peter Eriksson 
Projektledare Bostadsområden:   Peter Eriksson 
Projektansvarig Dagvatten:   Emilie Andersson 
Projektansvarig Väg och Vatten:  Peter Eriksson 
Projektansvarig Plan:    Peter Eriksson 
Projektledare: Plan   Marie Bengtzon 
Projektledare Idrottshall Förstudie:  Daniel Andersson, KoF 
Projektledare Förskola Förstudie:  Susanne Hammar, BUF 
Projektansvarig Förskola:   Peter Eriksson 
Referensgrupper utsågs av skolans projektledare och skolansvarig 
 

Metod / Modell 
Upphandlingsformer 
Rosenbergsskolan:      Generalentreprenad 
Bostadsområde 1:      Totalentreprenad 
Bostadsområde 2:      Totalentreprenad 
Infartsrondell:       Totalentreprenad 
Rosenbergs Idrottshall:      Totalentreprenad 
Rosenbergs Förskola:      Totalentreprenad 
Rosenbergs Dagvattenhantering     Ramavtal/gräv 
Vatten- och avloppshantering för delar av området  Ramavtal/gräv 
GC vägar       Egen regi/Ramavtal/gräv 
El-anslutningar, kommunala byggnader   TEAB 
Fjärrvärmeanslutningar, kommunala byggnader  TEAB 
El-förläggningar och transformatorstationer, del av området TEAB 
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Projektetens genomförande  
Tidaholms kommun agerade ansvariga/projektledare från förstudie till sammankallande till samtliga 
möten under samtliga projekt.  
Detta tillsammans med duktiga skolledare. Både Börje Hallin och Anneli Alm har varit till stor hjälp 
och stötning under hela resan. 
Kjell Jonsson var under projektets start en stor hjälp med sin erfarenhet av tidigare stora projekt. 
Vår egen organisation har stort kunnande gällande projekt som rapporten redovisar. Kommunens 
fastighetsansvarig Johan Claesson har dragit ett stort lass med sin kompetens och nedlagda tid. Då 
stor vikt lagts på miljö- och driftkostnader har projektansvariga jobbat hårt för att objekten ska vara 
driftsäkra och ekonomisk drifthållbara i både miljösynpunkt och över tid.    
Projekten redovisades separat under hela processen i KS av projektledaren. Men under sista åren av 
SBF chef. 
 

Resultat  
Verksamheterna har varit mycket nöjda med resultatet och har fått de lokalbehov som önskades 
tillgodosedda. En modern skola med möjlighet till flexibla läromiljöer. Detta har varit möjligt då 
verksamheten varit en given del av projektet och fått ge inspel på utformningen av byggnaden. 
De idrottsföreningar som är aktiva i Rosenbergshallen har varit väldigt nöjda med hur hallen är 
utformad. 
Bostadsområdena har sålt bra och köparna har varit nöjda med hur området ser ut och dess struktur. 
 
 

Erfarenheter 
Saker att beakta inför planering av kommande områden. (Ej i prioriteringsordning) 

• Kostnader för VA, hitta samordningsvinster 
• Kostnader för el servis, transformatorstation med mera 
• Kostnader för eventuell framdragning av fjärrvärme till området 
• Vilka positioner vi placerar byggnader och tex gator, (ex. höjder, massbalans mm.) 
• Positioner för infrastruktur   
• Samverkan inom kommunen, Ramavtal – övriga bolag 
• Dagvattenutredningar, Dyra poster som skall belysas tidigt, 
• Entreprenadformer tex Totalentreprenad – Generalentreprenad – Partnering 
• Noggrannare underlag inför budgetering. Tex GEO undersökningar, massbalans.  
• Vilka affärsmodeller ska vi använda. 
• Intäktsresonemang  

Vid ett nytt bostadsområde skall man se över befintliga VA-positioner och dess kvalitet.  
Hur man kan använda befintlig infrastruktur så mycket som möjligt, allt från VA och EL-fiber till 
dagvatten, gator, GC-vägar. 
Förtätning av befintliga områden i framtiden kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt då mycket 
infrastruktur redan finns på plats. 
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Nästa bostadsområde byggas med fördel som en utbyggnad/förtätning av befintliga områden, med ett 
antal om mellan 10–30 villatomter där befintlig infrastruktur redan finns.  
För att förtäta och få mer ekonomi i bostadsbyggandet bör större hus beaktas, så som radhus och 
parhus, dessa kan man med fördel skapas tillsammans med olika aktörer. 
 
Tittar man på enskilda objekt (byggnation) som överstiger 150 miljoner kan det med fördel vara bra 
med stöttning av konsulter, där tex inhyrda projektledare/konsulter tar ansvaret mot entreprenör och 
hjälper beställaren. 
Samtidigt har kommunen visat att de klarar av dessa stora projekt och har visat att kunskaps nivån är 
väldigt stor hos kommunens anställda. 
Under dessa belopp, eller vid ett mindre komplicerat objekt, kan och bör förvaltningen ta ansvaret. 
Vi har under tiden vi jobbat med projekten sett att bra underlag och väl formulerade underlag och 
upphandlingar ger ett stort plus ekonomiskt. Beställaren har även haft stor insyn i projekten och kan 
agera vid behov. 
  
 
Att beakta när man summerar dessa projekt är att organisationen runt objekten har varit minimala och 
projektansvariga för objekten har burit ett stort ansvar för Tidaholms kommun. Detta till trots har 
utfallen på objekten varit över förväntan gällande ekonomi-tid-estetik-verksamhetsvänliga 
 

Geografisk påverkan 
• Tillgång till infrastruktur Ex VA, EL, Fjärrvärme, Fiber. 
• Läge avseende skola och förskola 
• Läge avseende GC 
• Närhet till Ringleden/Huvudled 

 
 

Ekonomiska resultat  
Det kan konstateras att utfall på totalen inte överstiger 260 miljoner, detta i rådande högkonjunktur 
och stora prishöjningar som följd.  
Utfall kan delas upp i följande poster 

1. Skola 154 
2. Idrottshall 31 
3. Förskola 25 
4. Bostadsområde/Infrastruktur 50 

Utfall i skola – idrottshall – förskola är i linje med budget.  
Bostadsområde/Infrastruktur överskrider budget 

 
Tittar man på enskilda projekt har det varit budgetjusteringar vid markarbeten. Detta har varit 
tidskrävande och har krävt budgetjusteringar  
Mark inkluderar även dagvattenlösningar som inte var projekterade när budget gjordes. 
Vädrets makter spelade en stor roll i olika markdelar och skapade hinder; både tidsförskjutningar och 
ekonomiska utgifter. Stora områden av berg behövdes sprängas bort vid bostadsområde 2, vilket 
resulterade i stora utgifter. 
Stora ekonomiska vinningar gjordes när GC väg byggdes och vi kunde samförlägga VA under GC. 
Ny elförsörjningen har haft stora budgetjusteringar. 
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Tittar man på procent så hamnar projekten totalt på en differens om cirka 2-3% över budget mot 
kalkylerat utfall för hela projektet. 
 
 
 
Efter en granskning av referensobjekt i liknande storlek i våra grannkommuner noterar vi följande:  
 

1. Skara, Victoriaskolan 7-9, Partnering - 338 miljoner 
2. Tibro, Baggeboskolan F-6, Partnering - 218,5 miljoner 
3. Hjo Estrid Eriksson F-6, Partnering - budget 120 miljoner, utfall runt 100 miljoner 

 
 
Källa: Kommunernas hemsidor 
 
Inget av ovan objekt är direkt jämförbart, men sammanfattat har Rosenbergsskolan gett mycket för 
pengarna. Sammanfattat bedöms helheten innefattande infrastruktur, bostadsområdet, skola, förskola 
och idrottshall ha genomförts med ett mycket bra resultat rent ekonomiskt. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
förskola i Ekedalen 
KS 2019/160 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad förstudie 

samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan, under förutsättning 
att 29,9 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört och beslutat om en förstudie avseende 
investeringsprojekt förskola i Ekedalen. Nämnden har överlämnat förstudien till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för hantering enligt investeringsprocessen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en 
förstudie. Den tänkta tidsplanen är inte inkluderad i förstudierapporten men barn- och 
utbildningsförvaltningen har kompletterat med den i efterhand. Önskemålet är att nya lokaler ska 
stå redo att ta emot verksamhet 2024-01-01.  

Totalkostnadskalkylen för investeringsprojektet uppgår till 30,4 miljoner kronor vilket är mer än 
vad som finns avsatt i budget. I budget för år 2022 finns det totalt 500 tusen kronor avsatt då 
endast medel för förstudien ombudgeterades av kommunstyrelsen i april år 2022.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ytterligare medel på 29,9 miljoner kronor bör avsättas 
och budgeteras i samband med antagande av strategisk plan och budget för år 2023.   

Investeringskostnaden och verksamhetsflytten medför en ökad driftkostnad för 
verksamhetsnämnden.  Nämnden har inte beskrivit hur den ökade kostnaden ska hanteras inom 
tilldelad ram. Då kommunens ekonomi kommer vara ansträngd de kommande åren uppmanar 
kommunledningsförvaltningen att projekteringen noga avväger alternativ som kan spara kostnader 
i projektet och att det framtagna projektdirektivet inkluderar motiveringar för de beslut som 
förespråkas och fördyrar projektet.  

Vid nybyggnation ska en procent av investeringssumman avsättas till konstnärlig utsmyckning, 
vilket ska ingå i den totala investeringskostnaden. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut  
§ 83/2000. 

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

upprättad förstudie samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med 
barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan, under 
förutsättning att 29,9 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2023.  
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- Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden för vidare utredning när kommunfullmäktige har fattat beslut om 
förstudie om framtidens äldreomsorg och social- och omvårdnadsnämnden har fattat 
beslut om Lindängens lokaler. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Anderssons 
förslag om återremiss.  

Ordföranden ställer först Anderssons förslag om återremiss under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.  

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
NEJ: 
Ärendet ska avgöras senare. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin 
Olofsson (MP), Runo Johansson (L) 
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V) 
 
Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskola Ekedalen”, ekonomichef 

Louise Holmvik, 2022-05-31. 
 Kommunstyrelsens beslut § 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06 
 Rapport ”Investeringsbilaga 2021”. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen, 2022-04-20. 
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 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 2. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 50/2022 ”Beslut om förstudie investeringsprojekt 

förskolan Ekedalen”, 2022-04-21 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin 
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons förslag. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2019/160 

2022-05-31 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om förstudie 
investeringsprojekt förskola Ekedalen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad förstudie 
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan, under förutsättning 
att 29,9 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2023.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört och beslutat om en förstudie avseende 
investeringsprojekt förskola Ekedalen och överlämnat denna till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för hantering enligt investeringsprocessen. 

Utredning 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att förstudien innehåller de delar som förväntas av 
en förstudie, med en behovsbeskrivning och totalkostnadskalkyl och hänvisar till innehållet i 
förstudien. Den tänkta tidsplanen är inte inkluderad i förstudierapporten, men kompletteringar 
från barn och utbildningsförvaltningen via mail har den uppgiften förmedlats. Den från barn- och 
utbildningsförvaltningen önskade datum för verksamhet i nya lokaler i förskolan Ekedalen är 1 
januari 2024. 

Totalkostnadskalkylen för investeringsprojektet uppgår till 30,4 miljoner kronor, vilket är mer än 
vad som finns avsatt i budget. I budgeten 2022 finns totalt 500 tusen kronor avsatt då endast 
medel för en förstudie ombudgeterades av kommunstyrelsen i april 2022.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår att de ytterligare medlen, det vill säga 29,9 miljoner bör 
avsättas och budgeteras i samband med antagande av strategisk plan och budget 2023.   

Investeringskostnaden och verksamhetsflytten medför en ökad driftkostnad för 
verksamhetsnämnden.  Nämnden har inte beskrivit hur den ökade kostnaden ska hanteras inom 
tilldelad ram. 

Då kommunens ekonomi de kommande åren kommer vara ansträngd så uppmanar 
kommunledningsförvaltningen att projekteringen noga avväger alternativ som kan spara kostnader 
i projektet och att det framtagna projektdirektivet inkluderar motiveringar för de beslut som 
förespråkas och fördyrar projektet.  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Vid nybyggnation så enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 83/2000) ska 1% avsättas till 
konstnärlig utsmyckning, vilket ska ingå i den totala investeringskostnaden. 

Barnrättsbedömning 
Tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06 
 Rapport Investeringsbilaga 2021. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen, 2022-04-20. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 2. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 50/2022 ”Beslut om förstudie investeringsprojekt 

förskolan Ekedalen”, 2022-04-21 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-04-06 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Beslut om årsredovisning för Tidaholms 
kommun avseende år 2021 
KS 2022/38 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av 

investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr. 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-02. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för år 2021. Resultatet för 
Tidaholms kommun uppgår till 38,1 mnkr. Detta är en förbättring av resultatet jämfört med år 
2020 med 19,7 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till +21,1 mnkr. Uppföljningen av fullmäktiges 
strategiska mål visar att kommunen uppnår målet inom målområdet Medborgare i fokus. 
Kommunen uppnår delvis målen inom målområdena Attraktiv kommun, Ett miljömässigt hållbart 
samhälle, Levande näringsliv och Attraktiv arbetsplats. 

Då de verksamhetsmässiga strategiska målen uppnås helt respektive delvis samtidigt som 
kommunen når de finansiella målen görs bedömningen att Tidaholms kommun har en god 
ekonomisk hushållning år 2021. 

I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas huruvida 
kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det så kallade 
balanskravet. Det framgår av balanskravsutredningen att Tidaholms kommun år 2021 klarar 
balanskravet. 

Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska avslutade investeringsprojekt slutredovisas 
till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden har inte 
inkommit med rapporter kring avslutade investeringsprojekt avseende år 2021 och tidigare.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i 
samband med årsredovisningen. Nämndernas beslut om detta har sammanställts till en 
övergripande rapport för kommunen.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-04-06 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt 
en hållbarhetsredovisning för år 2021. Rapporten ”Globala målen för hållbar utveckling – 
Tidaholms kommun 2021” följer upp kommunens arbete med klimatlöften samt de globala målen i 
Agenda 2030. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat förslag till 

ombudgeteringar av investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr. 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-02. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021”, Louise Holmvik ekonomichef, 2022-03-01. 
 Rapport Årsredovisning 2021. 
 Rapport Investeringsbilaga 2021. 
 Rapport Underskott överskott nämnderna 2021. 
 Rapport Avtalssamverkan 2022. 
 Rapport Globala målen för hållbar utveckling – Tidaholms kommun 2021. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 21/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021", 2022-02-24. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16/2022 "Beslut om godkännande av rapport om 

avtalssamverkan 2022", 2022-02-24. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27/2022 ”Beslut om verksamhetsberättelse för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-24. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- 

och fritidsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 13/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

social- och omvårdnadsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 

Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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Investeringsprojekt 2021 (tusentals kronor)

Projekt Projektnamn på-

gående 

IB

Bokfört 

belopp 

2021

Aktiv-

erat 2021

på-

gående 

UB

Års-

budget 

2021

Tilläggs-   

budget

Budget                    

summa

Av-

vikelse 

budget/ 

bokfört

Ombud-

getering

Övers-kott/  

under-skott

90000 Inventarier Kommunstyrelsen 58 1 695 -1 722 30 1 000 167 1 167 -528 -528 
90058 Div Fastighetsregleringar 10 155 -76 90 -155 -155 
93060 Investeringsreserv 10 000 -1 000 9 000 9 000

Kommunstyrelsen 68 1 850 -1 798 120 11 000 -833 10 167 8 317 -528 -155 
90024 Inventarier Kultur- och Fritidsnämnden 206 137 -220 123 1 000 0 1 000 863 666
93102 Inventarier Vulcanen 0 197 0 197 0 0 0 -197 
93097 Inventarie - Ismaskin 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 1 300

Kultur- och fritidsnämnd 206 334 -220 320 2 300 0 2 300 1 966 1 300 666
90009 Inventarier Barn- och utbildningsnämnden 109 0 -109 0 1 000 0 1 000 1 000 348
90010 Inventarier Kulturskolan 0 120 -120 0 125 0 125 5 0
90098 Inventarier Hökensås skolomr. 0 504 0 504 0 0 0 -504 0
90118 Inventarier Förskolor 0 89 0 89 0 0 0 -89 0
93091 Inventarier Rosenberg 0 63 0 63 0 0 0 -63 0

Kultur- och fritidsnämnd 109 777 -229 657 1 125 0 1 125 348 348 0
90019 Inventarier Social- och omvårdnadsnämnden 0 517 0 517 500 -157 343 -173 -173 
93085 Inventarier LSS boende 241 77 0 317 0 259 259 183 183

Social- och omvårdnadsnämnd 241 593 0 834 500 102 602 9 9 0
90003 Inventarier Samhällsbyggnadsnämnden 300 2 996 -1 774 1 522 2 000 922 2 922 -74 -74 
90005 Inventarier Lekplatser 0 50 -50 0 0 49 49 -1 0 -1 
90036 Tillgänglighetsanpassning (fastighet) 0 430 -430 0 0 434 434 4 0 4
90049 Broar renovering 6 318 -324 0 0 494 494 176 176
90077 GC-väg o trafikreglering enl. program 0 370 0 370 2 000 -290 1 710 1 341 1 341
90122 Rosenbergsskolan - tillägg 2021 0 238 -238 0 0 0 0 -238 0 -238 
93044 Planerat fastighetsunderhåll 1 856 5 007 -5 799 1 064 7 500 1 105 8 605 3 598 3 598
93053 Tidan, omläggning kajkant 0 0 0 0 0 410 410 410 410
93064 Kök- och matsal Hökensåsskolan ombyggnation 3 056 4 421 -7 477 0 0 -737 -737 -5 158 
93065 Förskola Rosenberg 1 927 20 855 0 22 782 0 23 058 23 058 2 203 2 203
93067 Idrottshall Rosenberg 27 409 3 587 -30 996 -0 0 2 638 2 638 -949 -949 
93069 Byte värmekälla, Midgård 29 0 0 29 0 471 471 471 471
93070 Reservkraftverk 629 499 -1 129 0 0 571 571 71 71
93077 Barnens Hus renovering 1 138 5 604 0 6 742 0 5 362 5 362 -242 -242 
93082 Cirkulationsplats Ringvägen 448 274 0 722 3 000 -448 2 552 2 278 2 278
93090 Hyresgästanpassningar 102 1 862 -1 533 431 1 000 185 1 185 -677 -677 
93092 Förskola Ekedalen 0 115 0 115 13 800 0 13 800 13 685 500 13 185
93094 AME 145 9 381 -9 527 -0 6 955 0 6 955 -2 427 -2 427 
93095 Kungsbro 510 -510 0 0 0 0 0 510 510
93096 Förskola Madängsholm 0 35 0 35 2 500 0 2 500 2 465 2 465
93098 Investeringar/underhåll Bruket 0 738 -736 0 1 500 0 1 500 762 762
93099 Framtida bostadsområden 0 320 0 320 5 000 0 5 000 4 680 4 680
93100 Strategiskt markinköp 0 17 0 17 2 000 0 2 000 1 983 0
93105 Lokallösning daglig verksamhet 0 35 0 35 0 0 0 -35 -35 
93110 Renovering ishall 0 149 0 149 0 0 0 -149 -149 
93101 Planerat underhåll gata/park 0 3 019 -3 019 0 4 000 0 4 000 981 981
93103 Måltidsenhet - renovering kök 0 600 -600 0 0 0 0 -600 -600 

Samhälssbyggnadsnämnd 37 555 60 410 -63 632 34 331 51 255 34 224 85 479 25 069 18 088 10 155

Kommunen 38 179 63 964 -65 881 36 263 66 180 33 493 99 673 35 709 19 217 10 666

95019 Reservvattentäkt 209 296 0 505 7 000 0 7 000 6 704 6 704
95029 Reinvesteringar 0 81 0 81 0 1 912 1 912 1 831 1 831

VA-verk 209 377 0 586 7 000 1 912 8 912 8 535 8 535 0
96013 Ombyggnad ÅVC - Siggestorp 812 8 -820 1 368 -720 -352 -360 0
96014 Farligt avfall 0 17 0 17 700 0 700 683 683
96015 Återvinningsstationer (ÅVS) 15 0 0 15 0 0 0 0 0
96017 Matavfall kärl 0 0 0 0 900 0 900 900 0
96019 Grönt Kort 0 12 0 12 500 0 500 488 488
96021 Planerat underhåll renhållning 0 72 0 72 3 000 0 3 000 2 928 3 468

Renhållningsverket 827 109 -820 117 5 468 -720 4 748 4 639 4 639 0

Affärsdrivande verk 1 036 486 -820 702 12 468 1 192 13 660 13 174 13 175 0

TOTALT 39 215 64 450 -66 701 36 965 78 648 34 685 113 333 48 883 32 392 10 666
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Förstudie investeringsprojekt 
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Förstudie investeringsprojekt 
förskolan Ekedalen 
Bakgrund och behov 
Nuvarande förskolelokaler är 3 avdelningar där två avdelningar ligger i en byggnad och en avdelning 
är en modul placerad på förskolegården. Över tid har det funnits behov av ytterligare en avdelning 
och då har lokaler befintliga på andra våningen i Lindängens äldreboende nyttjats. Nuvarande modul 
har funnits sedan 2011. Sedan dess har en utbyggnad av förskolan diskuterats. 

Vid inventering av antal barn sedan 2010 går det att utläsa att antalet har varierat mellan 54-68 barn 
(vid mätning 04-15) Utöver det kan man se en trend att antal placeringstimmar/barn har ökat med 
6h/barn och vecka. Det är en omfattande ökning av högre beläggning över dagen. Fler barn över 
längre tid på dagen kräver en flexibilitet i lokalanvändning för att kunna organisera grupperna på olika 
sätt.  

Att samordna verksamhet och resurser där lokaler är utspridda på två eller tre olika fastigheter 
försvårar att hålla en god kvalitet men kräver även fler personalresurser i anspråk.  

Att ta med i kommande planering av förskolans kapacitet är också den försäljning av hustomter som 
är planerade i och inom Ekedalens upptagningsområde. De beräknas till ca 10 tomter per 2023–2025. 
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Antal placerade barn fsk Ekedalen 
2010-2022 

    

Datum Antal barn Antal avd. Placerade timmar  Timmar/barn 
2010-04-15 54 3 1503  28 
2010-10-15 54 3 1571  29 
2011-04-15 63 4 1819  29 
2011-10-15 62 4 1747  28 
2012-04-15 63 4 1893  30 
2012-10-15 49 3 1514  31 
2013-04-15 53 3 1604  30 
2013-10-15 55 3 1719  31 
2014-04-15 57 3 1769  31 
2014-10-15 51 4 1671  33 
2015-04-15 54 4 1667  31 
2015-10-15 54 4 1561  29 
2016-04-15 58 4 1635  28 
2016-10-15 53 4 1409  27 
2017-04-15 57 4 1607  28 
2017-10-15 54 4 1462  27 
2018-04-15 66 4 1880  28 
2018-10-15 59 4 1674  28 
2019-04-15 63 4 1820  29 
2019-10-15 64 4 2059  32 
2020-04-15 68 4 2348  35 
2020-10-15 56 4 1947  35 
2021-04-15 60 4 2135  36 
2021-10-15 52 3 1754  34 
2022-04-15 54 3 1931  36 
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Förstudien bör utgå från att en förskolebyggnad skall klara av 4 avdelningar, vilket innebär 60 – 64 
barn. Vidare bör vald lösning vara utbyggbar ytterligare. Bedömningen är att en femte avdelning som 
ger en maximal kapacitet på 80 st. barn är maximalt vad fastigheten och funktionen medger. Således 
skall direktivet utformas som så att lösningen skall vara på 4 avdelningar med en beskriven 
utökningsmöjlighet på en avdelning till. 

Referenstagning 
Referenstagning förskolebarn i nybyggt område. 

I syfte att extrapolera fram framtida behov av förskoleplatser i Ekedalens upptagningsområde har 
referenstagning genomförts med Rosenbergsområdet. 

Bland de köpare som köpt hus på det nyskapade radhusområdet som Älvsbyhus skapar är 
fördelningen följande per 1 februari när 13 av 20 tomter var sålda: 

Köpare Älvsbyhus 

• Ensamhushåll ålder 18–35: 2 st. 

• Par ålder 18–35 (utan barn): 2 st. 

• Barnfamilj, 2 vuxna: 2 st. 

• Barnfamilj, ensamstående: 3 st. 

• Pensionärer: 2 st. 

• Övriga: 2 st. 

Utifrån ovan statistik är förvaltningens uppskattning att 5 av 13 hushåll kommer ha ett barn i 
förskoleålder de kommande åren. 5 av 13 ger 38%. Om man skall utgå från dessa siffror även i de 
nyskapade områdena i Ekedalen och Kungslena så kan en rimlig uppskattning vara att varje 10 tomter 
som skapas tillför 4 barn i förskoleålder. 
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Utökning av tomter i upptagningsområdet 
I Ekedalens upptagningsområde pågår tre stycken projekt som kommer tillskapa nya tomter. 
Exploateringen i Kungslena genomförs just nu och beräknas skapa 8 st. tomter. Bedömningen är att 
inflytt i uppemot 8 tomter sker om ett år, början på 2023. Exploatering av området inne i Ekedalen 
på Övertorpsvägen kommer tillskapa 7 stycken tomter med inflytt möjligen under 2023/2024. Det 
privata initiativ som planläggs för tillfället i Ekedalens ängar uppskattas ge 15 tomter när det är klart. 
Inflyttning sker troligen inte innan 2024. 

Givet ovan initiativ bara kring tomter använder förvaltningen prognosen att 10 st. nya tomter 
tillskapas och flyttas in i under 2023,2024,2025. 4 barn per tomt ger att behovet av förskoleplats ökar 
från 54 barn 2022 till 58 st. 2023, 62 st. 2024 och 66 st. 2025. 

Ekonomi 
Den modullösning som finns idag i Ekedalen kostar ca 500 000 kr per år i totalkostnad. Den 
kostnaden bedöms avgå i samtliga av nedan tre alternativ.  

Alternativ 1  
Befintlig förskolebyggnad byggs ut i enlighet med den ritning som tidigare projekterades fram. Vid det 
tillfället var målet att använda den byggnad och infrastruktur som finns och utveckla den vidare. 

Antaganden: 

- Dagens modullösning avvecklas efter invigning. 
- Lösningen bedöms omfatta 4 st avdelningar, ca 64 barn varav 1 avdelning är ur och skur 

verksamhet.  
- Inga anpassningar av skolgård krävs. 
- Mottagningskök 
- Befintlig utegård kan nyttjas men kompletteras med lekredskap och solskydd. 
- Avskrivningstid byggnad 20 år 
- Driftskostnad samma som Rosenbergs förskola 4 avdelningar. 

 

Ekonomi: Investering bedöms till 21,6 miljoner kronor, inklusive utemiljö och inventarier. Referens 
till tidigare anbud samt indexering.  

Fördelar/nackdelar nuvarande lokaler nyttjas, utemiljön går att fortsatt använda såsom idag. Under 
ombyggnad/tillbyggnad krävs andra lokaler att tillgå. En stor påverkan på verksamheten under en 
ganska lång tid. Egen personal behövs för att hantera måltiderna. 

Påverkan av skolan ingen större påverkan på skolans verksamhet då detta förslag utgår från den 
befintliga placering som finns idag. 

Genomförande: Ett genomförande påverkar den befintliga verksamheten påtagligt. Lokalerna 
bedöms kunna användas till del under ombyggnationen, med omfattande planering och koordinering. 
Viss risk bedöms att uppstå. Behov av tillfälliga lokaler under flertalet månader krävs. Då handlingar 
finns kan projektering genomföras fort men ett genomförande totalt bedöms ändå som förhållandevis 
utdraget då såväl nybyggnation som renovering ingår. 
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Alternativ 2  
Nyproduktion av en ny förskola utifrån Rosenbergs förskolas ritningsunderlag. Förskolan placeras 
mellan Ekedalens skola och dagens förskola. Se förslag på placeringar. Samordning med den modul 
som idag finns på platsen krävs under byggtiden. 

Antaganden: 

- När den nya byggnaden invigs tas modullösningen bort och förskolegård utökas (kalkyl nedan 
innefattar inte rivning av befintlig förskolebyggnad).  

- 4 avdelningar 
- Dockning och anpassning till skolan för samordning med kök och fritids 
- Avskrivningstid byggnad 30 år. 
- Driftskostnad samma som Rosenbergs förskola 4 avdelningar. 

 

Ekonomi Investering bedöms till 30,4 miljoner kronor inklusive utegård och inventarier. Referens till 
tidigare anbudsgivning samt indexering 

Fördelar/nackdelar en helt ny förskolebyggnad med de fördelar det ger, fördelar av att en liknande 
byggnad nyligen byggts. Tillskapandet av ny lokal kan ske utan att nuvarande verksamhet påverkas. 
Byggnaden kommer ligga på mark som idag nyttjas till annan verksamhet, nuvarande utemiljö kan ej 
nyttjas. Möjlighet att nå 6 avdelningar om behov uppkommer snabbt genom att använda befintlig 
förskola i steg 2. Ett närmare läge möjliggör samverkan mellan skola, fritids och förskola. Betydande 
potential är att samverkan kring kök och matsal möjliggörs då det spar personalkostnad och ökar 
nyttjandegraden av befintligt kök. 

Påverkan av skolan. Inom ramen för den utredning som genomförs nu kring ytterskolor kan ett 
beslut bli att renovera Ekedalens skola. Alt 2 ger stora potentialer att samordna verksamheter så som 
kök, fritids etc. En placering nära skolan påverkar bouleplan och fotbollsplan. Möjligen kan denna typ 
av funktioner upprättas där dagens modullösning är placerad. Övrig utemiljö som skolan idag 
använder kan också komma att påverkas/minskas. 

Genomförande Ett utförande tidsmässigt bedöms i samma härad som Rosenbergs förskola. Byggtid 
ca 1 år. Genomförandet kan ske med små påverkningar på såväl skola som förskola.  
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Nuläge 
Antal placerade barn 2021-12-29 på förskolan Ekedalen är 54 barn. 
2 barn födda 2020 
7 barn födda 2019 
11 barn födda 2018 
16 barn födda 2017 
16 barn födda 2016 (börjar f-klass HT-2022) 

Antal födda barn per år 2021-12-29 
Födelse 
år 

Upptagningsområde   Summa 

 Dimbo 
inkluderar  
1212ekedila 
1212ekedtä 

Kungslena 
inkluderar 
1212ekektä 
1212ekkula 

Ekedalen 
inkluderar 
1212eketä 
1212ekla 

 

2016 5 3 12 20 
2017 3 5 10 18 
2018 2 2 7 11 
2019 3 2 7 12 
2020 4 2 5 11 
2021 2 2 7 11 

 
Kö till Ekedalens förskola 2021-12-29 

Födelseår Ansöknings 
datum 

Önskat 
placdatum Förturskategori 

Upptagnings 
område 

2020 2021-05-25 2022-04-01 Nyplacering 1212ekektä 
2021 2021-07-14 2022-04-04 Syskon 1212ekektä 
2021 2021-08-13 2022-08-01 Nyplacering Stenstorp 
2019 2021-02-19 2022-08-08 Nyplacering 1212ekdila 
2021 2021-12-19 2022-08-22 Nyplacering 1212ekdila 

 
Inga barn med upptagningsområde tillhörande Ekedalen finns i kö för placering på annan 
förskola som sitt första hands val. 

Barn placerade på annan förskola eller kommun med 
upptagningsområde tillhörande Ekedalen 
Födelseår Placerad Upptagningsområde 

2017 Falköping Dala lantis 1212ekkula 
2017 Falköping 1212ekkutä 
2017 Björnen Tidaholm 1212ekdila 

 

 

141



Investeringsprojekt 
för Barn och Utbildningsnämnden

belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25%

Årlig Prisjustering 2,20%

Årlig justering av Internhyra 2,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tkr År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Investeringsutgift -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Ackumulerat 30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          30 400 -          

V. Påverkan Driftkostnader

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

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 

Avskrivningar 1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             1 103 -             

Internränta 366 -                352 -                339 -                325 -                311 -                297 -                283 -                270 -                256 -                

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 906 -                925 -                946 -                967 -                988 -                1 010 -             1 032 -             1 055 -             1 078 -             

Kapitalkostnad + Drift 2 375 -            2 381 -            2 388 -            2 395 -            2 402 -            2 410 -            2 419 -            2 428 -            2 437 -            

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totalt Tillkommande 2 375 -            2 381 -            2 388 -            2 395 -            2 402 -            2 410 -            2 419 -            2 428 -            2 437 -            

Avgående

Avskrivningar -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Internränta -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 987                 1 009              1 031              1 054              1 077              1 100              1 125              1 149              1 175              

Kapitalkostnad + Drift 987                1 009             1 031             1 054             1 077             1 100             1 125             1 149             1 175             

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

987                1 009             1 031             1 054             1 077             1 100             1 125             1 149             1 175             

Total Driftpåverkan 1 388             1 372             1 357             1 341             1 325 -            1 310 -            1 294 -            1 278 -            1 262 -            

Antaganden: Ny förskola byggs och placeras mellan Ekedalens skola och Ekedalens förskola och dockas till skolan för att möjliggöra samordning med kök och fritids. Samma internhyra på drift som Rosenbergs förskola 4 avd, 

Ny utegård med solskydd för förskolan. 

A. Förstudie

Förskolan Ekedalen, alt. 2, Nyproduktion
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§ 50 Beslut om förstudie investeringsprojekt 
förskolan Ekedalen 
BUN 2020/343 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna alternativ 2 som framgår av 

förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen och därmed upphävs beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden 
2022-03-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för 
förskoleverksamheten i Ekedalen.  

Det finns sedan tidigare en förstudie framtagen men då ärendet av olika skäl dragit ut på tiden 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att göra omtag med förstudien för att få med nya 
omständigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdaterade förstudien enligt beslutet. 

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat att godkänna alternativ 1 och alternativ 2 som 
framgår av förstudien, med några redaktionella ändringar, samt att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Uppgifter har nu framkommit att barn- och utbildningsnämnden endast ska förorda ett alternativ 
som framgår av förstudien innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet har även 
kompletterats med en totalkostnadskalkyl.  

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna alternativ 2 som 
framgår av förstudien. Detta med anledning av att det ger större möjligheter till samordning 
gällande både verksamhet och kök. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna alternativ 2 

som framgår av förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen.  

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag och föreslår att följande 
läggs till beslutstexten ”och därmed upphävs beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden 
2022-03-17”. 

- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
framför att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vidhåller att bästa alternativet för 
förskola i Ekedalen är ombyggnation av Lindängens lokaler, det blir bättre lokaler med 
större möjligheter att öka och minska antalet platser efter behov, fantastisk utemiljö. Det 
är att ta ansvar och att nyttja varje skattekrona optimalt samt yrkar: 
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o att barn- och utbildningsnämnden avvaktar beslut om förstudie för att invänta 
utredning om framtidens äldreomsorg och beslut från social- och 
omvårdnadsnämnden angående Lindängens lokaler. 

o att investering 30,4 miljoner inte ryms i nuvarande investeringsplan i strategisk 
plan och budget 2022-2024 tagen av kommunfullmäktige 2021-11-19, i den 
framgår det att till förskolan Ekedalen är avsatt totalt 13,8 miljoner 2021. 
Dessutom finns ingen plan i barn- och utbildningsnämnden för de ökade 
driftskostnaderna om drygt 1,3 miljon. Därför är risken överhängande att den 
kostnaden kommer att betalas med personalneddragningar vilket resulterar i 
försämrad kvalitet i våra verksamheter. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

JA: 
Bifall till förvaltningens förslag. 

NEJ: 
Bifall till Anderssons m.fl. förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 4 
AVSTÅR: 1 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), 
Marika Lund (SD), Ulf Persson (C). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V). 

Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-). 

Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-04-20. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen, 2022-04-20. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 1. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 2. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 40 ”Beslut om förstudie investeringsprojekt 

förskolan Ekedalen”, 2022-03-17. 

Reservation 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 114 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
förskola i Madängsholm 
KS 2019/427 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna upprättad förstudie samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt 
föreslagen tidsplan. 

o revidera investeringsmedel för investeringsprojekt förskola Madängsholm från 5,0 
miljoner kronor till 6,55 miljoner kronor genom ett tilläggsanslag som utökar 
kommunens totala investeringsbudget för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört och beslutat om en förstudie avseende 
investeringsprojekt förskola i Madängsholm. Nämnden har överlämnat förstudien till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för hantering enligt investeringsprocessen.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en 
förstudie. Den tänkta tidsplanen är inte inkluderad i förstudierapporten men barn- och 
utbildningsförvaltningen har kompletterat med den i efterhand. Önskemålet är att nya lokaler ska 
stå redo att ta emot verksamhet 2023-01-01.  

Totalkostnadskalkylen för investeringsprojektet uppgår till 6,55 miljoner kronor, vilket är mer än 
vad som finns avsatt i budget för år 2022 där det finns totalt 5 miljoner kronor avsatt.  

Eftersom investeringsprojektet enligt önskad tidsplan ska vara färdigt 2023-01-01 behöver 
ytterligare medel avsättas för år 2022. Beslut om ytterligare investeringsmedel är en förutsättning 
för att förstudien och projektets omfattning ska kunna godkännas.  Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att utökningen av kommunens investeringsbudget för år 2022 inte kommer medföra ett 
utökat lånebehov. Detta medför att utrymme för utökning av den totala budgeten med 1,55 
miljoner kronor finns. 

Investeringskostnaden och verksamhetsflytten medför en ökad driftkostnad för 
verksamhetsnämnden.  Nämnden har inte beskrivit hur den ökade kostnaden ska hanteras inom 
tilldelad ram. Då kommunens ekonomi kommer vara ansträngd de kommande åren uppmanar 
kommunledningsförvaltningen att projekteringen noga avväger alternativ som kan spara kostnader 
i projektet och att det framtagna projektdirektivet inkluderar motiveringar för de beslut som 
förespråkas och fördyrar projektet.  

Vid nybyggnation ska en procent av investeringssumman avsättas till konstnärlig utsmyckning, 
vilket ska ingå i den totala investeringskostnaden. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut  
§ 83/2000. 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna upprättad förstudie samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt 
föreslagen tidsplan. 

o revidera investeringsmedel för investeringsprojekt förskola Madängsholm från 5,0 
miljoner kronor till 6,55 miljoner kronor genom ett tilläggsanslag som utökar 
kommunens totala investeringsbudget för 2022. 

- Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avbryta projektet. 

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

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Anderssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin 
Olofsson (MP), Runo Johansson (L) 
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V) 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskola Madängsholm”, 
ekonomichef Louise Holmvik, 2022-05-31. 

 Strategisk plan och budget 2022-2024. 
 Kommunstyrelsens beslut § 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06 
 Rapport ”Investeringsbilaga 2021”. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 49/2022 ”Beslut om förstudie förskolan 
Linblomman i Madängsholm”, 2022-04-21 

 Rapport, Förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman, 2022-03-31. 
 Totalkostnadskalkyl Madängsholm. 
 Ritning ”Tidaholm-A32.01_201013”. 
 Karta ”Förslag 102”. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin 
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons förslag. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2019/427 

2022-05-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om förstudie 
investeringsprojekt förskola Madängsholm 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o godkänna upprättad förstudie samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 

tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt 
föreslagen tidsplan. 

o revidera investeringsmedel för investeringsprojekt förskola Madängsholm från 5,0 
miljoner kronor till 6,55 miljoner kronor genom ett tilläggsanslag som utökar 
kommunens totala investeringsbudget för 2022. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört och beslutat om en förstudie avseende 
investeringsprojekt förskola Madängsholm och överlämnat denna till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för hantering enligt investeringsprocessen.  

Utredning 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att förstudien innehåller de delar som förväntas av 
en förstudie, med en behovsbeskrivning och totalkostnadskalkyl och hänvisar till innehållet i 
förstudien. Den tänkta tidsplanen är inte inkluderad i förstudierapporten, men genom 
kompletteringar från barn- och utbildningsförvaltningen via mail har den uppgiften förmedlats. Det 
från barn- och utbildningsförvaltningen önskade datumet för verksamhet i nya lokaler i förskolan 
Madängsholm är 1 januari 2023. 

Totalkostnadskalkylen för investeringsprojektet uppgår till 6,55 miljoner kronor, vilket är mer än 
vad som finns avsatt i budget. I budgeten 2022 finns totalt 5 miljoner kronor avsatt.  

Eftersom investeringsprojektet enligt önskad tidsplan ska vara färdigt 1 januari 2023 så behöver 
ytterligare medel avsättas för 2022 (innevarande år). Beslut om ytterligare investeringsmedel är en 
förutsättning för att förstudien och projektets omfattning skall kunna godkännas.   

Kommunledningsförvaltningen bedömer att utökningen av kommunens investeringsbudget för 
2022 inte kommer medföra ett utökat lånebehov. Detta medför att utrymme för utökning av 
totala budgeten med 1,55 miljoner kronor finns. 

149



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Investeringskostnaden och verksamhetsflytten medför en ökad driftkostnad för 
verksamhetsnämnden.  Nämnden har inte beskrivit hur den ökade kostnaden ska hanteras inom 
tilldelad ram. 

Då kommunens ekonomi de kommande åren kommer vara ansträngd så uppmanar 
kommunledningsförvaltningen att projekteringen noga avväger alternativ som kan spara kostnader 
i projektet och att det framtagna projektdirektivet inkluderar motiveringar för de beslut som 
förespråkas och fördyrar projektet.  

Vid nybyggnation så enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 83/2000) ska 1% avsättas till 
konstnärlig utsmyckning, vilket ska ingå i den totala investeringskostnaden.  

Barnrättsbedömning 
Tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning 

Beslutsunderlag 
 Strategisk plan och budget 2022-2024 
 Kommunstyrelsens beslut 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-06 
 Rapport Investeringsbilaga 2021. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut §49/2022 ”Beslut om förstudie förskolan 

Linblomman i Madängsholm”, 2022-04-21 
 Rapport, Förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman, 2022-03-31. 
 Totalkostnadskalkyl Madängsholm. 
 Ritning ”Tidaholm-A32.01_201013”. 
 Karta ”Förslag 102”. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 55 Beslut om årsredovisning för Tidaholms 
kommun avseende år 2021 
KS 2022/38 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av 

investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr. 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-02. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för år 2021. Resultatet för 
Tidaholms kommun uppgår till 38,1 mnkr. Detta är en förbättring av resultatet jämfört med år 
2020 med 19,7 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till +21,1 mnkr. Uppföljningen av fullmäktiges 
strategiska mål visar att kommunen uppnår målet inom målområdet Medborgare i fokus. 
Kommunen uppnår delvis målen inom målområdena Attraktiv kommun, Ett miljömässigt hållbart 
samhälle, Levande näringsliv och Attraktiv arbetsplats. 

Då de verksamhetsmässiga strategiska målen uppnås helt respektive delvis samtidigt som 
kommunen når de finansiella målen görs bedömningen att Tidaholms kommun har en god 
ekonomisk hushållning år 2021. 

I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas huruvida 
kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det så kallade 
balanskravet. Det framgår av balanskravsutredningen att Tidaholms kommun år 2021 klarar 
balanskravet. 

Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska avslutade investeringsprojekt slutredovisas 
till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden har inte 
inkommit med rapporter kring avslutade investeringsprojekt avseende år 2021 och tidigare.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i 
samband med årsredovisningen. Nämndernas beslut om detta har sammanställts till en 
övergripande rapport för kommunen.  
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Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt 
en hållbarhetsredovisning för år 2021. Rapporten ”Globala målen för hållbar utveckling – 
Tidaholms kommun 2021” följer upp kommunens arbete med klimatlöften samt de globala målen i 
Agenda 2030. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat förslag till 

ombudgeteringar av investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr. 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett 
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per 
2021-12-31. 

- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper 
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast 
2022-05-02. 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling – 

Tidaholms kommun 2021”. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021”, Louise Holmvik ekonomichef, 2022-03-01. 
 Rapport Årsredovisning 2021. 
 Rapport Investeringsbilaga 2021. 
 Rapport Underskott överskott nämnderna 2021. 
 Rapport Avtalssamverkan 2022. 
 Rapport Globala målen för hållbar utveckling – Tidaholms kommun 2021. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 21/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021", 2022-02-24. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16/2022 "Beslut om godkännande av rapport om 

avtalssamverkan 2022", 2022-02-24. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27/2022 ”Beslut om verksamhetsberättelse för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-24. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- 

och fritidsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 13/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för 

social- och omvårdnadsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22. 

Sändlista 
Revisorerna 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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Investeringsprojekt 2021 (tusentals kronor)

Projekt Projektnamn på-

gående 

IB

Bokfört 

belopp 

2021

Aktiv-

erat 2021

på-

gående 

UB

Års-

budget 

2021

Tilläggs-   

budget

Budget                    

summa

Av-

vikelse 

budget/ 

bokfört

Ombud-

getering

Övers-kott/  

under-skott

90000 Inventarier Kommunstyrelsen 58 1 695 -1 722 30 1 000 167 1 167 -528 -528 
90058 Div Fastighetsregleringar 10 155 -76 90 -155 -155 
93060 Investeringsreserv 10 000 -1 000 9 000 9 000

Kommunstyrelsen 68 1 850 -1 798 120 11 000 -833 10 167 8 317 -528 -155 
90024 Inventarier Kultur- och Fritidsnämnden 206 137 -220 123 1 000 0 1 000 863 666
93102 Inventarier Vulcanen 0 197 0 197 0 0 0 -197 
93097 Inventarie - Ismaskin 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 1 300

Kultur- och fritidsnämnd 206 334 -220 320 2 300 0 2 300 1 966 1 300 666
90009 Inventarier Barn- och utbildningsnämnden 109 0 -109 0 1 000 0 1 000 1 000 348
90010 Inventarier Kulturskolan 0 120 -120 0 125 0 125 5 0
90098 Inventarier Hökensås skolomr. 0 504 0 504 0 0 0 -504 0
90118 Inventarier Förskolor 0 89 0 89 0 0 0 -89 0
93091 Inventarier Rosenberg 0 63 0 63 0 0 0 -63 0

Kultur- och fritidsnämnd 109 777 -229 657 1 125 0 1 125 348 348 0
90019 Inventarier Social- och omvårdnadsnämnden 0 517 0 517 500 -157 343 -173 -173 
93085 Inventarier LSS boende 241 77 0 317 0 259 259 183 183

Social- och omvårdnadsnämnd 241 593 0 834 500 102 602 9 9 0
90003 Inventarier Samhällsbyggnadsnämnden 300 2 996 -1 774 1 522 2 000 922 2 922 -74 -74 
90005 Inventarier Lekplatser 0 50 -50 0 0 49 49 -1 0 -1 
90036 Tillgänglighetsanpassning (fastighet) 0 430 -430 0 0 434 434 4 0 4
90049 Broar renovering 6 318 -324 0 0 494 494 176 176
90077 GC-väg o trafikreglering enl. program 0 370 0 370 2 000 -290 1 710 1 341 1 341
90122 Rosenbergsskolan - tillägg 2021 0 238 -238 0 0 0 0 -238 0 -238 
93044 Planerat fastighetsunderhåll 1 856 5 007 -5 799 1 064 7 500 1 105 8 605 3 598 3 598
93053 Tidan, omläggning kajkant 0 0 0 0 0 410 410 410 410
93064 Kök- och matsal Hökensåsskolan ombyggnation 3 056 4 421 -7 477 0 0 -737 -737 -5 158 
93065 Förskola Rosenberg 1 927 20 855 0 22 782 0 23 058 23 058 2 203 2 203
93067 Idrottshall Rosenberg 27 409 3 587 -30 996 -0 0 2 638 2 638 -949 -949 
93069 Byte värmekälla, Midgård 29 0 0 29 0 471 471 471 471
93070 Reservkraftverk 629 499 -1 129 0 0 571 571 71 71
93077 Barnens Hus renovering 1 138 5 604 0 6 742 0 5 362 5 362 -242 -242 
93082 Cirkulationsplats Ringvägen 448 274 0 722 3 000 -448 2 552 2 278 2 278
93090 Hyresgästanpassningar 102 1 862 -1 533 431 1 000 185 1 185 -677 -677 
93092 Förskola Ekedalen 0 115 0 115 13 800 0 13 800 13 685 500 13 185
93094 AME 145 9 381 -9 527 -0 6 955 0 6 955 -2 427 -2 427 
93095 Kungsbro 510 -510 0 0 0 0 0 510 510
93096 Förskola Madängsholm 0 35 0 35 2 500 0 2 500 2 465 2 465
93098 Investeringar/underhåll Bruket 0 738 -736 0 1 500 0 1 500 762 762
93099 Framtida bostadsområden 0 320 0 320 5 000 0 5 000 4 680 4 680
93100 Strategiskt markinköp 0 17 0 17 2 000 0 2 000 1 983 0
93105 Lokallösning daglig verksamhet 0 35 0 35 0 0 0 -35 -35 
93110 Renovering ishall 0 149 0 149 0 0 0 -149 -149 
93101 Planerat underhåll gata/park 0 3 019 -3 019 0 4 000 0 4 000 981 981
93103 Måltidsenhet - renovering kök 0 600 -600 0 0 0 0 -600 -600 

Samhälssbyggnadsnämnd 37 555 60 410 -63 632 34 331 51 255 34 224 85 479 25 069 18 088 10 155

Kommunen 38 179 63 964 -65 881 36 263 66 180 33 493 99 673 35 709 19 217 10 666

95019 Reservvattentäkt 209 296 0 505 7 000 0 7 000 6 704 6 704
95029 Reinvesteringar 0 81 0 81 0 1 912 1 912 1 831 1 831

VA-verk 209 377 0 586 7 000 1 912 8 912 8 535 8 535 0
96013 Ombyggnad ÅVC - Siggestorp 812 8 -820 1 368 -720 -352 -360 0
96014 Farligt avfall 0 17 0 17 700 0 700 683 683
96015 Återvinningsstationer (ÅVS) 15 0 0 15 0 0 0 0 0
96017 Matavfall kärl 0 0 0 0 900 0 900 900 0
96019 Grönt Kort 0 12 0 12 500 0 500 488 488
96021 Planerat underhåll renhållning 0 72 0 72 3 000 0 3 000 2 928 3 468

Renhållningsverket 827 109 -820 117 5 468 -720 4 748 4 639 4 639 0

Affärsdrivande verk 1 036 486 -820 702 12 468 1 192 13 660 13 174 13 175 0

TOTALT 39 215 64 450 -66 701 36 965 78 648 34 685 113 333 48 883 32 392 10 666
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-04-21 

Sida 1 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 49 Beslut om förstudie förskolan Linblomman i 
Madängsholm 
BUN 2020/99 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad förstudie 

investeringsprojekt förskolan Linblomman samt att överlämna den till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

• Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar och ifrågasätter att en nyproducerad lokal 
är dyrare i drift än den befintliga för samma antal barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för förskolan 
Linblomman i Madängsholm.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-14 (§ 39/2019) att godkänna 
lokalutredning med föreslagna åtgärder där en av åtgärderna var att lägga ner förskolan 
Linblomman på grund av ej ändamålsenliga lokaler.  
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 (§ 110/2019) att lyfta ur åtgärden 
gällande förskolan Linblomman från beslut § 39/2019. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade även att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm (§ 111/2019) och att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm 
med två avdelningar (§ 112/2019).   
 

• Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 (§ 20/2020) att skicka tillbaka ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden för hantering enligt den nya investeringsprocessen. Innan det 
fattas beslut om byggnation behöver barn- och utbildningsnämnden komplettera med 
uppgifter. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att inte gå vidare med förstudien  
(§ 87/2020) samt beslutade att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens 
överenskommelse (§ 86/2020). 
 

• 2020-12-10 (§ 150/2020) informerades barn- och utbildningsnämnden om förslag till 
placering av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm och fick möjlighet att 
lämna synpunkter på tilltänkt placering. 
 

• 2021-04-22 (§ 56/2021) beslutade samhällsbyggnadsnämnden att:  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-04-21 

Sida 2 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering på del av fastigheten 
Madängsholm 5:37, enligt alternativ 2 i upprättat underlag 

- informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 
 

• 2021-05-20 (§ 58/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om 
samhällsbyggnadsnämndens beslut (§ 56/2021) i ärendet ”Inkomna beslut och skrivelser”.  
 

• 2021-11-11 (§ 128/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om nuläget kring 
processen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett projektdirektiv. 
 

• 2021-12-09 (§ 155/2021) närvarade representant från samhällsbyggnadsförvaltningen vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att besvara frågor och lämna information 
kring uppdraget att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. 

 
Mot bakgrund av ovanstående framgår att det inte finns någon komplett framtagen förstudie 
angående förskolan Linblomman. Enligt kommunens investeringsprocess ska förstudier beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram en förstudie för investeringsprojekt förskolan Linblomman som föreslås godkännas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag och föreslår 
barn- och utbildningsnämnden uppmärksamma och ifrågasätta att en nyproducerad lokal 
är dyrare i drift än den befintliga för samma antal barn. 

- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte gå vidare med förstudien av flera 
olika skäl: 

1. Att investering 6,5 miljoner ryms inte i nuvarande investeringsplan i strategisk plan 
och budget 2022-2024 tagen av kommunfullmäktige 2021-11-19, i den framgår det 
att till förskola Madängsholm är avsatt 2,5 miljoner 2021 samt 2,5 miljoner 2022 
alltså totalt 5 miljoner. 

2. Att barn- och utbildningsnämnden inte i dagsläget har någon plan för den ökade 
driftskostnaden om 486 000. 

3. Att eftersom det inte finns någon plan för den ökade kostnaden är risken 
överhängande att den kostnaden kommer att betalas med personalneddragningar, 
vilket då resulterar i en försämrad kvalitet i våra verksamheter. 

4. Att det inte är försvarbart eller ansvarsfullt att hantera skattemedel med så litet 
barnunderlag, dessutom framgår det av handlingarna att fler och fler väljer att 
placera barn på andra förskolor. 
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Sammanträdesprotokoll 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
Andersson. 

Ordföranden ställer först de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

NEJ: 
Bifall till Anderssons m.fl. förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 4 
AVSTÅR: 1 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), 
Marika Lund (SD), Ulf Persson (C). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V). 

Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-). 

Ordföranden ställer därefter Anderssons tilläggsyrkande under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 41/2022 ”Beslut om förstudie 

förskolan Linblomman i Madängsholm”, 2022-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie förskolan Linblomman i Madängsholm”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-31. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman, 2022-03-31. 
 Totalkostnadskalkyl Madängsholms förskola inklusive utegård. 
 Ritning ”Tidaholm-A32.01_201013”. 
 Karta ”Förslag 102”. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 155/2021 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-12-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 128/2021 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-11-11. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 58/2021 ”Information om inkomna beslut och 
skrivelser”, 2021-05-20. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2021 ”Beslut om placering i projektering av ny 
förskola i Madängsholm”, 2021-04-22. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 150/2020 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2020-12-10. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 87/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av 
förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Kommunstyrelsens beslut § 20/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm”, 2020-02-05. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019 ”Beslut om ansökan kring förstudie 
kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-03-14. 

Reservation 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

157



 

  

Barn- och utbildningsförvaltningen
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Förstudie investeringsprojekt 
förskolan Linblomman 
Bakgrund och behov 
Nuvarande förskolelokal är en avdelning och är inrymd i en fristående villa i Madängsholm. Förskolans 
lokaler är ej anpassade för förskoleverksamhet och har brister i bl.a. logistik, kök- och mathantering, 
personalutrymmen m.m. 2019-03-14 togs ett beslut i barn- och utbildningsnämnden angående 
lokalutredning inför byggande av en ny förskola på Rosenbergsområdet. I den utredningen föreslogs 
att Linblomman skulle läggas ned och de barnen erbjudas plats i Tidaholms centrala del. Detta beslut 
ändrades sedan till fördel för att förskolan skulle vara kvar i Madängsholm samt att verksamheten 
skulle inrymmas i ändamålsenliga lokaler. 

Förslaget är en modullösning för en avdelning med ett tillagningskök, med placering enligt bifogad 
karta. 

Ekonomi 
Se bilaga ”Totalkostnadskalkyl Madängsholm”. 

Nuläge 
Idag finns 13 barn på avdelningen samt 3,50 % tjänst. En utökning av resurser för att kunna möta 
vårdnadshavares behov av öppettider (6.00-18.30). 

Vid inventering av antal barn sedan 2010 går det att utläsa att antalet har varierat mellan 25 till 
nuvarande 13 barn (vid mätning 04-15). Utöver det kan man se en trend att antal 
placeringstimmar/barn har ökat med 5-10 h/barn och vecka. Under perioden vt-2018 till vt-2019 var 
ett ökat antal barn och timmar på avdelningen. Då togs beslut om att öppna ytterligare en avdelning 
på Valstads förskola, med huvudsaklig verksamhet utomhus. 

I dagsläget är det två barn i kö med önskat startdatum i mars och oktober 2022. Det är också ett 
antal barn i upptagningsområdet som önskar plats på annan förskola. Det mönstret går att se över 
tid. 

  

160



 
Antal placerade barn fsk Linblomman 2010-2022 

Datum Antal barn  Placerade timmar Timmar/barn 
2010-04-15 19  469  25  
2010-10-15 20  426  21  
2011-04-15 25  526  21  
2011-10-15 23  619  27  
2012-04-15 23  555  24  
2012-10-15 23  655  28  
2013-04-15 22  656  30  
2013-10-15 18  488  27  
2014-04-15 19  547  29  
2014-10-15 17  571  34  
2015-04-15 18  596  33  
2015-10-15 17  532  31  
2016-04-15 17  483  28  
2016-10-15 18  540  30  
2017-04-15 18  545  30  
2017-10-15 18  537  30  
2018-04-15 19  772  41  
2018-10-15 18  817  45  
2019-04-15 19  909  48  
2019-10-15 15  519  35  
2020-04-15 18  543  30  
2020-10-15 16  545  34  
2021-04-15 17  559  33  
2021-10-15 14  493  35  
2022-04-15 13  395  30  
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Förskolan Linblomman 2022-03-15 
Antal barn placerade på förskolan Linblomman i dagsläget är 13 st.  

1 barn född 2021 
2 barn födda 2020 
4 barn födda 2019 
2 barn födda 2018 
3 barn födda 2017 
1 barn födda 2016 (börjar f-klass ht 2022) 

 
Kö 2022-03-15 till Linblomman 

Födelseår Ansökningsdatum Förturskategori 
Önskat 
startdatum 

Upptagningsområde 

2021 2022-03-02 Nyplacering 2022-03-21 1213vama 

2021 2021-11-09 Syskon 2022-10-31 1213vama 

 
 
Barn i kö med upptagningsområde Madängsholm (vama) eller Baltak (vaba)2022-03-15 
Barn i kö med upptagningsområde vama eller vaba men som har valt annan förskola som 1:a 
alternativ. 

Födelseår Sökt enhet Önskat 
startdatum 

Förturskategori BOA Upptagningsområde 

2018 
Förskolan 
Björnen 2022-03-04 Nyplacering Nej 1213vama 

2020 
Förskolan 
Björnen 2022-03-04 Nyplacering Nej 1213vama 

2020 
Förskolan 
Helliden 

2022-04-18 Nyplacering Nej 1213vama 

2021 
Förskolan 
Rosenberg 2023-02-01 Nyplacering Nej 1213vama 

2019 
Förskolan 
Skogsnallarna 2022-01-10 Omplacering Nej 1213vaba 

2021 
Förskolan 
Syrsan 2022-08-14 Syskon Nej 1213vaba 
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Antal barn födda per år i Madängsholm (vama) och Baltak (vaba) 2022-03-15 

Född år 

Antal födda 
barn i 
Madängsholm 
(vama) 

Antal födda 
barn I Baltak 
(vaba) 

2022 1 0 

2021 6 3 

2020 4 0 

2019 5 4 

2018 4 4 

1017 2 5 

2016 3 3 

2015 4 5 

2014 3 2 

2013 8 2 

2012 5 3 

2011 6 1 
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Barn med Upptagningsområde Madängsholm och Baltak men placerad på annan 
förskola eller i annan kommun enligt vårdnadshavares önskemål 2021-12-27. 

 Födelseår Enhet Upptagningsområde 

1 2016 Förskolan Stallängen 1213vaba 

2 2016 Förskolan Syrsan 1213vaba 

3 2016 Förskolan Valstad 1213vama 

4 2016 Förskolan Ugglan 1213vaba 

5 2016 Förskolan Stallängen 1213vama 

6 2017 Förskolan Syrsan 1213vaba 

7 2017 Förskolan Syrsan 1213vaba 

8 2017 Förskolan Helliden 1213vaba 

9 2017 Förskola Ekedalen 1213vaba 

10 2017 Förskolan Helliden 1213vama 

11 2017 Förskolan Helliden 1213vama 

12 2017 Förskola Ekedalen 1213vaba 

13 2017 Förskolan Björnen 1213vaba 

14 2018 Förskolan Syrsan 1213vaba 

15 2018 Förskolan Skogsnallarna 1213vaba 

16 2018 Förskolan Skogsnallarna 1213vaba 

17 2018 Förskolan Syrsan 1213vama 

18 2018 Förskolan Helliden 1213vama 

19 2018 Förskolan Helliden 1213vama 

20 2018 Förskolan Björnen 1213vama 

21 2018 Förskolan Syrsan 1213vaba 

22 2019 Förskolan Stallängen 1213vama 

23 2019 Förskolan Helliden 1213vama 
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24 2019 Förskolan Ugglan 1213vaba 

25 2019 Förskolan Syrsan 1213vaba 

26 2019 Förskolan Helliden 1213vaba 
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Investeringsprojekt belopp i tkr om inget annas anges

för Barn och Utbildningsnämnden

belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25% enligt SKR 20.7 så är internräntan fr 2023 1,25%

Årlig Prisjustering 2,20%

Årlig justering av Internhyra 1,20%

IV. Investering - Kassaflöde

belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investeringsutgift 6 550 -             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ackumulerat 6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            6 550 -            

V. Påverkan Driftkostnader

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

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 

Avskrivningar 328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                328 -                

Internränta 82 -                  78 -                  74 -                  70 -                  66 -                  61 -                  57 -                  53 -                  49 -                  45 -                  

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 355 -                363 -                371 -                379 -                387 -                396 -                405 -                413 -                423 -                432 -                

Kapitalkostnad + Drift 764 -               768 -               772 -               776 -               780 -               785 -               789 -               794 -               799 -               804 -               

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totalt Tillkommande 764 -               768 -               772 -               776 -               780 -               785 -               789 -               794 -               799 -               804 -               

Avgående

Avskrivningar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Internränta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 278                 284                 290                 297                 303                 310                 317                 324                 331                 338                 

Kapitalkostnad + Drift 278                284                290                297                303                310                317                324                331                338                

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

278                284                290                297                303                310                317                324                331                338                

Total Driftpåverkan 486                484                482                479                477                475                473                470                468                466                

Antaganden totalkostnadskalkyl: Total investering 6,55 miljoner kronor med avskrivmningstid på 20 år, driftkostnaden utgår ifrån förskolan Rosenberg per kvm och

Madängsholm förskola modullösning

A. Förstudie
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 115 Beslut om revidering av tidsplan för 
investeringsprojekt konstgräsplan 
KS 2021/400 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta fram tidsplanen för 

investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 28/2022, att godkänna förstudie för konstgräsplan samt uppdrog 
till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra 
projekteringen enligt den tidsplan som fanns angiven i förstudien. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den beslutade tidsplanen måste revideras då 
budgetberedningen bedömer att projektet inte kommer kunna påbörjas förrän år 2025.    

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att flytta 

fram tidsplanen för investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025. 
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte 

flytta fram tidsplanen för investeringsprojekt konstgräsplan. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Karlssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 6 
NEJ: 5 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 
 
Följande röstar JA: 
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin 
Olofsson (MP), Runo Johansson (L) 
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V) 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2022 ”Beslut om revidering av tidsplan för 

investeringsprojekt  konstgräsplan”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av tidsplan investeringsprojekt konstgräsplan”, 

kanslichef Jenny Beckman, 2022-05-23. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ” Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-03-28. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin 
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karlssons förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 53 Beslut om revidering av tidsplan för 
investeringsprojekt konstgräsplan 
KS 2021/400 

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

fram tidsplanen för investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025. 

Bengt Karlsson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 28/2022, att godkänna förstudie för konstgräsplan samt uppdrog 
till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra 
projekteringen enligt den tidsplan som fanns angiven i förstudien. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den beslutade tidsplanen måste revideras då 
budgetberedningen bedömer att projektet inte kommer kunna påbörjas förrän år 2025.    

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att flytta fram 

tidsplanen för investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av tidsplan investeringsprojekt konstgräsplan”, 

kanslichef Jenny Beckman, 2022-05-23. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ” Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-03-28. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/400 

2022-05-23 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av tidsplan 
investeringsprojekt konstgräsplan 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta fram tidsplanen för 
investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 28/2022 ( 2022-03-28)  att godkänna förstudie för konstgräsplan 
samt uppdrog till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
genomföra projekteringen enligt den tidsplan som fanns angiven i förstudien. 

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att den beslutade tidsplanen måste revideras då 
budgetberedningen bedömer att projektet inte kommer kunna påbörjas förrän år 2025.    

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ” Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-03-28. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 

  

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-03-28 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 28 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
konstgräsplan 
KS 2021/400 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudien för konstgräsplanen samt att uppdra 

till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra 
projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget för åren 2022-2024 att avsätta 5,0 
miljoner kronor för investering i renovering av konstgräsplanen. Kultur- och fritidsnämnden har, i 
egenskap av beställarnämnd, upprättat en förstudierapport. 

Kommunstyrelsen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en förstudie. 
Investeringsmedel på 5,0 miljoner kronor finns avsatt i investeringsbudgeten. Driftbudget 
motsvarande en årlig kapitalkostnad på 550 tusen kronor finns avsatt inom finansförvaltningen.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien för 

konstgräsplanen samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med 
kultur- och fritidsnämnden genomföra projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 41/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-02-23.  
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsprojekt förstudie konstgräsplan”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2022-02-14. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om förstudie konstgräsplanen”, 

2021-12-21. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur-och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Beslutande instans 
Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr  Ärendenummer 

 

Fastställd:  Datum  
 Reviderad: Datum 

 
 

 

Förstudierapport för konstgräsplanen 

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fritidsnämnden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2009 att uppdra till kultur och fritidsnämn-
den att tillsammans med tekniska kontoret projektera en konstgräsplan på    
Tidavallens B-plan. Planen invigdes i maj 2010 och är en konstgräsmatta med 
så kallat gummigranulat. Den rekommenderade livstiden på en konstgräsplan 
är cirka 10 år. Behovet av en konstgräsplan är störst under vinterhalvåret. Un-
derhåll och skötsel ansvarar kommunen för året runt. Under vår/sommar/höst 
ansvarar IFK Tidaholm för uthyrning av planen, övrig tid på året hanterar kom-
munen uthyrningen.  

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Förstudien behandlar behov av ny konstgräsmatta med tillhörande underlag 
och markarbeten.  

I syfte att ytterligare öka planens tillgänglighet och påverkan på driftskostnader 
bör undersökas anläggning värmeslingor under konstgräsmattan (ökad 
uppvärmningskostnad/minskad arbetskostnad).  

Inga andra åtgärder ingår i förstudien. 

Nulägesanalys 

Den rekommenderade livstiden på en konstgräsplan är cirka 10 år och konst-
gräsplanen är drygt 11 år. Planen är besiktigad av Unisport varav den senaste 
genomfördes 2018. Testerna som genomfördes visar att planen ligger inom 
rekommenderade sporttekniska värden. Bedömningen är att den är i bra skick 
för sin ålder. Det finns inga skador på planen som medför ett akut behov av 
lagning eller byte. Däremot ligger konstgräsfiber ner vilket gör att granulatet ej 
kommer ner i mattan. Detta är naturligt med tanke på planens ålder. 

Omvärldsbevakning 

Konstgräsplaner är en utmaning för alla kommuner i Sverige och EU. 
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Europeiska kemikaliemyndigheten har utrett frågan om gummigranulat sedan 
2018 och i juni 2020 rekommenderade de ett totalförbud av konstgräsplaner 
som innehåller gummigranulat. Följer EU-kommisssionen rekommendationen 
måste samtliga planer med gummigranulat inom EU bytas ut inom sex år, det 
vill säga före 2028.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Föreningen 
Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) samt Adda (före detta SKL 
Kommentus) bildat en beställargrupp inom konstgräs. Syftet är att samla kun-
skap om spridningen av mikroplaster av konstgräs samt att ta fram förslag på 
funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling. 

Beställargruppen har även uppdragit åt Forskare vid Norges teknisk naturvi-
tenskapelige universitet att genomföra en aktuell marknadsanalys i syfte att få 
befintliga fakta om marknaden för konstgräsplaner samt om miljö- och hälsoef-
fekter. 

Sammanfattning av rapporten: 

Marknaden för konstgräsplaner i Skandinavien utvecklades snabbt 
från 2000-2015 och är idag cirka 3 000 planer. Tillväxten följer fot-
bollsportens efterfrågan på åretrunttillgång på planer för träning och 
utvecklingen av konstgräsplaner med bättre spelegenskaper. Medan 
konstgräsplanerna ofta utvecklas för elitnivåutövare, är de allra flesta 
användare barn och ungdomar. Konstgräs har utvecklats i fyra steg 
eller generationer, som börjar med 1G-systemet som först sågs i 
USA på 60-talet och är känt i Skandinavien från 1977 till 1980. 2G-
systemet införde sandfyllning och ersatte 1G-systemet för konstgräs-
planer från 1980 till 1995. 3G-systemet införde syntetisk ifyllnad som 
en ersättning eller tillsats till sanden, det så kallande gummigranula-
tet, styrenbutadiengummi (SBR). Sedan 1995 har 3G-systemet varit 
den föredragna lösningen fram till de senaste åren. Gummigranulat 
(SBR) från uttjänta bildäck, blev en industriprodukt som kombinerar 
bra spelegenskaper och lågt pris. Dock medförde miljöhänsynaspek-
ter med SBR att andra alternativa ifyllnadsmaterial togs fram, såsom 
TPE, EPDM och olika organiska produkter som kork, kokosnötskal 
och sockerderivat. Med en uppskattad livstid på cirka 10 år finns det 
en snabbväxande eftermarknad för borttagning av äldre konstgräs 
och installation av nya system. Det växande antalet planer har med-
fört att miljöaspekter uppmärksammas allt mer av politiker, föräldrar 
och andra intressenter. Internationell forskning och studier visar att 
några av de använda produkterna, bland annat gummigranulatet från 
gamla bildäck (SBR), också innehåller tungmetaller som kan påverka 
grundvattnet. Några av de största tillverkarna i Europa är nu redo att 
introducera 4G-systemet, där ifyllnaden är begränsat till ett tunt lager 

176



   
  
  
Förstudierapport 
 

3/5 
 
 

  

 
av sand. Systemet är utformat på ett sådant sätt att det inte finns nå-
got behov av en elastisk ifyllnad som gummigranulat. För närvarande 
uppfyller inte 4G-systemen testprocedurerna för FIFA för nivå 1-3. Å 
andra sidan uppfyller 4G-systemet enligt nuvarande certifieringsförfa-
rande ("nordiskt certifikat") kraven för planer som används för liga-
nivå och för alla spelnivåer under det. 2018-08-30 3 (3) Genom att 
introducera 4G-system som lösning vid nästa renovering av planerna 
kan det artificiella ifyllandsmaterialet minskas. Minskningen av synte-
tiskt ifyllnadsmaterial torde vara cirka 80%. Värdekedjan för konst-
grässystem är fragmenterad, och det finns ett starkt behov av att 
skapa en gemensam kunskapsbas tillsammans med tillverkare, dis-
tributörer, entreprenörer och underhållsleverantörer. Vidare finns det 
behov av att utveckla förfaranden för testning och verifiering av pro-
dukten, med hänsyn till förväntad livstid. Produktdeklarationen ska 
även innehålla uppgifter om gräsens råmaterial (jungfrulig/återan-
vändning), UV-resistans och förväntad livslängd, med hänsyn till kli-
matförhållandena samt driftstimmar. Vidare saknas testmetoder för 
att identifiera och kvantifiera fiberförlust. 

Konsekvensanalys 

Om konstgräsmattan ej byts ut riskerar den att bli i så dåligt skick att den ej 
kan användas. Detta innebär då att konstgräsplanen inte kommer att kunna 
användas av föreningslivet eller allmänheten. Detta skulle drabba många 
vuxna, barn och unga i Tidaholms kommun. Utan en konstgräsplan att nyttja 
under vinterhalvåret är det inte möjligt för föreningarna att bedriva försäsongs-
träning vilket medför att det blir svårt att gå i seriespel som vanligtvis startar i 
början av april. I samband med att kommunen anlade konstgräsplanen av-
vecklades alla alternativa försäsongsplaner så som grusplaner.  

Byte av konstgräsmatta innebär en konstgräsplan som kan användas för verk-
samhet. Samtidigt är lagstiftnings- och forskningssituationen för att uppnå mil-
jökraven en osäkerhetsfaktor i dagsläget. Det är viktigt att avvakta aktuell 
forskning samt EU:s beslut i frågan som eventuellt skulle kunna påverka val av 
konstgräsmatta. 

Alternativa lösningar 

Bedömningen är att det inte finns någon alternativ lösning mer än att stänga 
konstgräsplanen. 

Rekommenderad lösning 

Rekommendationen är att anlägga en konstgräsplan som uppfyller alla mil-
jökrav samt uppfyller utövarnas krav på underlag. Rekommendationen är att 
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göra avrop från SKR:s ramavtal samt göra konsekvensanalys av alternativen. 
Även Svenska fotbollsförbundets skrift ”Rekommendationer” för anläggning av 
konstgräsplaner” bör vara rådgivande. 

Då forskningen på de olika alternativen är ny är det i dagsläget svårt att göra 
en relevant konsekvensanalys på de olika alternativa valen av material. Kon-
sekvensanalysen behöver därför göras i projekteringen. Projekteringen bör in-
nefatta en noggrann genomgång av referensobjekt och därför rekommenderas 
att byte av konstgräsplanen sker 2023. Detta för att få en väl underbyggd kon-
sekvensanalys.  

Förväntad effekt 
Att byta konstgräsmatta innebär att konstgräsplanen kommer att kunna 
användas av föreningslivet och vara öppen för allmänheten under många år. 
Detta skulle gynna många barn och unga samt folkhälsan i Tidaholms 
kommun.  

Projektets mål 
Att kunna fortsätta att bedriva verksamhet på konstgräsplanen under många 
år. 

Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunens idrottsföreningar, främst fotbollsföreningar och i synnerhet IFK 
Tidaholm 
Allmänheten 

Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 

Med beaktning för att ha minst verksamhetspåverkan så föreslås arbetet 
genomföras under sommarhalvåret. Konstgräsplanen används främst under 
vintertid då ordinarie gräsplaner inte går att använda.   

Förstudie 

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 9 februari 2022 och 
kommunfullmäktige 28 februari 2022. 

Projektering 

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 28 februari 2022. Projektering beslutas/godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast oktober 
2022. 
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Förstudierapport 
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Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
senast december 2022. 

Genomförande 

Tilldelningsbeslut senast april 2023. 

Arbetet utförs: april – september 2023. Slutbesiktning senast 30 september 
2023. 

Uppföljning 

Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2023. 

Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 

Investering 

Investeringsbudgeten för 2022 är 5 miljoner kronor för projektet. 

Aktuella kostnader bör inhämtas via upphandling som görs i 
projekteringsfasen.  

Ökning av kapitalkostnader 

Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en 
avskrivningstid på 10 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 500 
tusen kronor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas att uppgå till 50  
tusen kronor.  

Övriga kostnader 

Avseende övriga kostnader så bedöms att det varken tillkommer eller avgår 
kostnader för verksamheten vid normalt bruk/slitage i form av elkostnader, 
arbetsinsatser eller andra driftsrelaterade kostnader.  

Om anläggning av värmeslingor under konstgräsmattan görs påverkas 
driftskostnader när det gäller uppvärmningskostnader och arbetskostnader.  

Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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1 2  3 4  5 6  7 8  9 10  11 12  13 14  15 16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  37  38 39 
Inmatning av data  

mata data i gulmarkerade celler
Kassaflöde Avskrivning

-
Avskrivningar

Bokförtvärde
Ack bokfört
värde

-
Kapitalkost
nad Drift Drift

Drift
Prisjust
erad Intäkt Intäkt

Drift
Prisjust
erad Bokfört Värde

-
Avskrivninga

r 
Ack

Avskrivningar
Ack bokfört
värde

-
Kapitalkost
nad Drift

-
Driftkostnad
er

Drift
Prisjusterad

Intäkter Intäkter

Drift
Prisjust
erad

Verksamhetsnämnd Kultur- och fritidsnämndem Välj avskrivningstid
Välj Investering 1 År 1 2022 5 000  500  500  - 5 000  4 500  50  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2022 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Investerings- och projektkostnader Markanläggning 30 År 2 2023 -   -   500  -   4 000  45  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2023 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Platta och Stomme 60 År 3 2024 -   -   500  -   3 500  40  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2024 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

1. Beskrivning;  lägg in delarna av investeringen och projekt kostnaderna Fasad och Tak 40 År 4 2025 -   -   500  -   3 000  35  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2025 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
2. Välj investeringstyp (avskrivningstid tas fram via denna) Fönster och dörrar 30 År 5 2026 -   -   500  -   2 500  30  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2026 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
3. Skriv in det årliga beloppet för raden (läggs som negativa belopp).
om du vill ha samma utlägg på 2 olika år så läggs 2 rader in för detta. Storkök, ventilation mm 15 År 6 2027 -   -   500  -   2 000  25  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2027 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
4. Välj år för utlägg Ytskikt invändigt 20 År 7 2028 -   -   500  -   1 500  20  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2028 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
5. Aktivering för projektet väljs i cell D10. Övrig byggnation 10 År 8 2029 -   -   500  -   1 000  15  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2029 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Aktivering år 2022 Övrig post 60 år 60 År 9 2030 -   -   500  -   500  10  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2030 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Beskrivning Välj Investering Belopp (tkr) Utlägg Aktivering - År 1 Avskrivningstid Årlig Avskrivning Övrig post 40 år 40 År 10 2031 -   -   500  -   -   5  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2031 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Övrig post 30 år 30 År 11 2032 -   -   500  -   - 500  -   -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2032 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   Övrig post 20 år 20 År 12 2033 -   -   500  -   - 1 000  - 5  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2033 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   Övrig post 15 år 15 År 13 2034 -   -   500  -   - 1 500  - 10  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2034 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Övrig byggnation Övrig byggnation 4 750  2022 2022 10  475  Övrig post 10 år 10 År 14 2035 -   -   500  -   - 2 000  - 15  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2035 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
projektering Övrig post 10 år 250  2022 2022 10  25  År 15 2036 -   -   500  -   - 2 500  - 20  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2036 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Budget Övrig post 15 år 2022 2022 15  -   År 16 2037 -   -   500  -   - 3 000  - 25  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2037 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
xxx Välj Investering -   2022 1  -   År 17 2038 -   -   500  -   - 3 500  - 30  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2038 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

Välj Investering -   2022 1  -   År 18 2039 -   -   500  -   - 4 000  - 35  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2039 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 19 2040 -   -   500  -   - 4 500  - 40  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2040 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 20 2041 -   -   500  -   - 5 000  - 45  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2041 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 21 2042 -   -   500  -   - 5 500  - 50  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2042 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 22 2043 -   -   500  -   - 6 000  - 55  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2043 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Välj Investering -   2022 1  -   År 23 2044 -   -   500  -   - 6 500  - 60  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2044 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

År 24 2045 -   -   500  -   - 7 000  - 65  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2045 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
Totalt 5 000  År 25 2046 -   -   500  -   - 7 500  - 70  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2046 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  

År 26 2047 -   -   500  -   - 8 000  - 75  -   -   0 -   -   0 Bokfört Värde2047 -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  
År 27 2048 -   -   0 -   -   0 -   -   -   -   -  

Tillkommande Driftkostnader

1. Beskrivning;  lägg in delarna av driftkostnadera
2. Årliga kostnader (läggs som negativa belopp)

2022
Beskrivning 2022

Inga ökade kostnader Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
Drift 2022
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Drift 2022
Drift 2022

Tillkommande Externa intäkter

1. Beskrivning;  lägg in delarna av de externa intäkterna
2. Årliga intäkter (läggs som positiva belopp)

2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022
Intäkt 2022

Avgående kostnader (+) och Frånfallande intäkter (-)

Beskrivning
Årligt belopp

(tkr) Infaller fr o m år
Antal år kvar av
avskrivningar Välj kategori

Driftkostnader
Avgående internhyra Driftkostnader -   2023 #DIV/0! Driftkostnader2023 Intäkter
Inventarier - avgående Driftkostnader -   2023 #DIV/0! Driftkostnader2023 Bokfört Värde
xxxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader

Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0!

Totalt -  

Internhyra

Tillträdes år Andel av år 1 Internhyra basår Välj
Internhyra  självkostnad* 2022 50% 25%
Yta - Antal m2 50%

75%
100%

*Kapitalkostnad + Drift - Externa intäkter
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2 019  -1
2 020  0
2 021  0
2 022  0
2 023  -  
2 024  -  
2 025  -  
2 026  -  
2 027  -  
2 028  -  
2 029  -  
2 030  -  
2 031  -  
2 032  -  
2 033  -  
2 034  -  
2 035  -  
2 036  -  
2 037  -  
2 038  -  
2 039  -  
2 040  -  
2 041  -  
2 042  -  
2 043  -  
2 044  -  
2 045  -  
2 046  -  
2 047  -  
2 048  -  
2 049  -  
2 050  -  
2 051  -  
2 052  -  
2 053  -  
2 054  -  
2 055  -  
2 056  -  
2 057  -  
2 058  -  
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Investeringsprojekt  belopp i tkr om inget annas anges
för  Kultur och Fritidsnämnden
belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt Konstgräsplanen

I. Beslutssteg A. Förstudie

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,00% enligt SKR 20.7 så är internräntan fr 2022 1,00%
Årlig Prisjustering 2,00%
Årlig justering av Internhyra 1,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Investeringsutgift 5 000  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ackumulerat 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000 

V. Påverkan Driftkostnader
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 
Avskrivningar 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Internränta 50  45  40  35  30  25  20  15  10  5 
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift 550  545  540  535  530  525  520  515  510  505 

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Totalt Tillkommande 550  545  540  535  530  525  520  515  510  505 
Avgående

Avskrivningar -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Internränta -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Driftpåverkan - 550  - 545  - 540  - 535  - 530  525  520  515  510  505 

VI. Internhyra
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Internhyra (tkr) - Brukarnämnd -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Snittkostnad (kr per m2) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Antal m2 0

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Tillkommande 
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

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

Avgående
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

xxxx
xxxx

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Övrig Driftpåverkan -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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1.         Markanläggning - 30 år
Anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, parkeringsplatser, platt
ytor, planteringar och lekutrustning.
Marksanering – Normal marksanering ska ingå i investeringen. Däremot måste vid oskäligt höga kostnader
göras en bedömning vid varje enskilt fall och kan då komma att belasta driftsbudgeten.

2.         Platta och stomme - 60 år
Grundläggning inkl. schakt, platta, bjälklag, bärande väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar/färdiga ytterväggsstommar med puts, tegelbeklädnad.
Rivningsarbete och anslutningsavgifter.

3.         Fasad och tak - 40 år
Fasadytskikt inkl. infästning, balkongräcken, stuprör.
Tätskikt tak, tegel- och betongpannor, råspont, säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.

4.         Fönster och dörrar - 30 år
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrépartier och glaspartier.

5.         Storkök, ventilation mm - 15 år
Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning.

6.         Ytskikt invändigt - 20 år
Inre ytskikt; Golvbeläggningar, målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

7.         Övrig byggnation – 10 år
Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier, sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig
inredning.
Larm, lås, passage, brand, styr, solceller, data- och teleanläggning. Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare.

8.         Övrig post - Fördelas på komponent 2-7
Projektering, bygg- och projektledning, kreditivräntor, myndighetskostnader, besiktningar, övriga
byggherrekostnader.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 123 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
år 2023 
KS 2022/192 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunfullmäktige ska hålla ordinarie 
sammanträde varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktige fastställer 
sammanträdesdagarna. Det framgår vidare av § 11 i arbetsordningen att kommunfullmäktige 
beslutar om i vilken ortstidning som annonsering om sammanträde ska ske. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 64/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023”, 2022-06-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2023”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2022-05-18. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 64 Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
år 2023 
KS 2022/192 

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

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunfullmäktige ska hålla ordinarie 
sammanträde varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktige fastställer 
sammanträdesdagarna. Det framgår vidare av § 11 i arbetsordningen att kommunfullmäktige 
beslutar om i vilken ortstidning som annonsering om sammanträde ska ske. 

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

o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 

kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2023”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2022-05-18. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/192 

2022-05-18 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
år 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023. 
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt 

följande: 
 

30 januari 27 februari 27 mars 24 april 
29 maj 26 juni 25 september 30 oktober 
27 november 18 december   

 

Ärendet 
Det framgår av 6 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunfullmäktige ska hålla ordinarie 
sammanträde varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktige fastställer 
sammanträdesdagarna. Det framgår vidare av § 11 i arbetsordningen att kommunfullmäktige 
beslutar om i vilken ortstidning som annonsering om sammanträde ska ske. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 125 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut 
fattade av kommunfullmäktige 
KS 2022/187 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar fram en årlig sammanställning för att säkerställa att samtliga beslut som 
kommunfullmäktige fattar verkställs.  

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner eller 
medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat. 

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med kommunfullmäktige 
sammanträde 2022-04-25. 

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning: 

2012-04-23 2011/91 Motion om att 
erbjuda 
småhustomter i 
Ekedalen 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
Tidaholms kommun 
ska erbjuda 
byggnadstomter i 
Ekedalen samt att 
uppdra åt miljö- och 
byggnadsnämnden att 
upprätta en 
detaljplan för 
området A-B, öster 
om Ekedalens skola, 
som medger tre till 
fyra småhustomter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram tomter. 

2017-12-18 2017/297 Markförväv 
Acklingakorset 
och Suntaks-
rondellen 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för 
inköp av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnads-
nämnden. 
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2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att 
revidera kommunens 
vindbruksplan. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram förslag på ny 
vindbruksplan. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar 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 
treårsperiod. 

Ärendet hanteras av 
barn- och 
utbildningsnämnden. 
Det pågår en utredning 
som genomförs av en 
extern aktör. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

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

 

Ärende hanteras av 
kultur- och 
fritidsnämnden som 
genomför en utredning. 

2021-01-25 2018/223 Demens-
avdelning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
tillskapa en 
demensavdelning 

Ärendet hanteras av 
social- och 
omvårdnadsnämnden. 
Frågan om 
demensavdelning ingår i 
ett större arbete med 
lokalplanering för 
äldreomsorgen. 

2021-10-25 2020/371 Motion om att 
utreda 
inrättandet av 
ett 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. Två 
av de unga 
kommunutvecklarna 
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ungdomsfullmäk
tige i Tidaholms 
kommun 

håller på med en 
utredning. 

2021-10-25 2021/184 Beslut om 
ställningstagande 
av förändrade 
ägardirektiv 
Tidaholms 
Bostads AB 

Kommunfullmäktige 
beslutar att revidera 
ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads 
AB avseende 
soliditetsmålet samt 
att som sitt 
ställningstagande 
tillstyrka bolagets 
förslag till revidering 
av ägardirektiven 
med tillägget att 
soliditetsmålet år 
2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

Kommunstyrelsen 
bevakar ärendet. 

2021-12-20 2021/342 Beslut om 
tillsättande av 
arvodesberedni
ng inför 
mandatperioden 
2022-2026 

Kommunfullmäktige 
besluta att tillsätta en 
arvodesberedning 
som utgörs av 
kommunfullmäktiges 
presidium samt att 
ge beredningen i 
uppdrag att se över 
och utvärdera 
reglementet för 
ersättning till 
förtroendevalda inför 
kommande 
mandatperiod 2022-
2026 i enlighet med 
förslaget 
(Arvodesberedninge
ns arbete föreslås 
vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige 
senast juni år 2022) 

Kommunfullmäktige 
väntas fatta beslut i om 
revidering av 
reglemente på sitt 
sammanträde  
2022-06-27. 

2022-04-25 2022/38 Beslut om 
årsredovisning 
för Tidaholms 
kommun 
avseende år 
2021 

Kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra 
till 
samhällsbyggnadsnäm
nden att i enlighet 
med antagna 
ekonomi-

Samhällsbyggnads-
nämnden väntas fatta 
beslut om 
slutredovisningar på sitt 
sammanträde  
2022-05-19. 
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styrprinciper 
omgående inkomma 
med 
slutredovisningar för 
avslutade 
investeringsprojekt, 
senast 2022-05-20. 

2022-04-25 2022/95 Beslut om 
tillsättande av 
landsbygdsbered
ning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att 
beredningens 
mandattid är ett år 
från tillsättandet och 
förslagen som tas 
fram ska presenteras 
för 
kommunfullmäktige 
när beredningens 
mandattid är slut 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. 
Landsbygdsberedningen 
har påbörjat sitt arbete. 

  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga 

uppföljningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 66/2022 ”Beslut om uppföljning av ej 

verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige till och 

med april år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-06. 
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§ 66 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut 
fattade av kommunfullmäktige 
KS 2022/187 

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

uppföljningen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar fram en årlig sammanställning för att säkerställa att samtliga beslut som 
kommunfullmäktige fattar verkställs.  

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner eller 
medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat. 

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med kommunfullmäktige 
sammanträde 2022-04-25. 

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning: 

2012-04-23 2011/91 Motion om att 
erbjuda 
småhustomter i 
Ekedalen 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
Tidaholms kommun 
ska erbjuda 
byggnadstomter i 
Ekedalen samt att 
uppdra åt miljö- och 
byggnadsnämnden att 
upprätta en 
detaljplan för 
området A-B, öster 
om Ekedalens skola, 
som medger tre till 
fyra småhustomter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram tomter. 

2017-12-18 2017/297 Markförväv 
Acklingakorset 
och Suntaks-
rondellen 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för 
inköp av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnads-
nämnden. 
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2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att 
revidera kommunens 
vindbruksplan. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram förslag på ny 
vindbruksplan. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar 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 
treårsperiod. 

Ärendet hanteras av 
barn- och 
utbildningsnämnden. 
Det pågår en utredning 
som genomförs av en 
extern aktör. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

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

 

Ärende hanteras av 
kultur- och 
fritidsnämnden som 
genomför en utredning. 

2021-01-25 2018/223 Demens-
avdelning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
tillskapa en 
demensavdelning 

Ärendet hanteras av 
social- och 
omvårdnadsnämnden. 
Frågan om 
demensavdelning ingår i 
ett större arbete med 
lokalplanering för 
äldreomsorgen. 

2021-10-25 2020/371 Motion om att 
utreda 
inrättandet av 
ett 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. Två 
av de unga 
kommunutvecklarna 
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ungdomsfullmäk
tige i Tidaholms 
kommun 

håller på med en 
utredning. 

2021-10-25 2021/184 Beslut om 
ställningstagande 
av förändrade 
ägardirektiv 
Tidaholms 
Bostads AB 

Kommunfullmäktige 
beslutar att revidera 
ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads 
AB avseende 
soliditetsmålet samt 
att som sitt 
ställningstagande 
tillstyrka bolagets 
förslag till revidering 
av ägardirektiven 
med tillägget att 
soliditetsmålet år 
2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

Kommunstyrelsen 
bevakar ärendet. 

2021-12-20 2021/342 Beslut om 
tillsättande av 
arvodesberedni
ng inför 
mandatperioden 
2022-2026 

Kommunfullmäktige 
besluta att tillsätta en 
arvodesberedning 
som utgörs av 
kommunfullmäktiges 
presidium samt att 
ge beredningen i 
uppdrag att se över 
och utvärdera 
reglementet för 
ersättning till 
förtroendevalda inför 
kommande 
mandatperiod 2022-
2026 i enlighet med 
förslaget 
(Arvodesberedninge
ns arbete föreslås 
vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige 
senast juni år 2022) 

Kommunfullmäktige 
väntas fatta beslut i om 
revidering av 
reglemente på sitt 
sammanträde  
2022-06-27. 

2022-04-25 2022/38 Beslut om 
årsredovisning 
för Tidaholms 
kommun 
avseende år 
2021 

Kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra 
till 
samhällsbyggnadsnäm
nden att i enlighet 
med antagna 
ekonomi-

Samhällsbyggnads-
nämnden väntas fatta 
beslut om 
slutredovisningar på sitt 
sammanträde  
2022-05-19. 
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styrprinciper 
omgående inkomma 
med 
slutredovisningar för 
avslutade 
investeringsprojekt, 
senast 2022-05-20. 

2022-04-25 2022/95 Beslut om 
tillsättande av 
landsbygdsbered
ning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att 
beredningens 
mandattid är ett år 
från tillsättandet och 
förslagen som tas 
fram ska presenteras 
för 
kommunfullmäktige 
när beredningens 
mandattid är slut 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. 
Landsbygdsberedningen 
har påbörjat sitt arbete. 

  

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

uppföljningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige till och 

med april år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: 2022/187 

2022-05-06 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av ej verkställda 
beslut fattade av kommunfullmäktige till och med 
april år 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till 
handlingarna.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen tar fram en årlig sammanställning för att säkerställa att samtliga beslut som 
kommunfullmäktige fattar verkställs.  

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner eller 
medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat. 

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med kommunfullmäktige 
sammanträde 2022-04-25. 

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning: 

2012-04-23 2011/91 Motion om att 
erbjuda 
småhustomter i 
Ekedalen 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
Tidaholms kommun 
ska erbjuda 
byggnadstomter i 
Ekedalen samt att 
uppdra åt miljö- och 
byggnadsnämnden att 
upprätta en 
detaljplan för 
området A-B, öster 
om Ekedalens skola, 
som medger tre till 
fyra småhustomter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram tomter. 

196



Sida 2 av 4 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

2017-12-18 2017/297 Markförväv 
Acklingakorset 
och Suntaks-
rondellen 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för 
inköp av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnads-
nämnden. 

2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att 
revidera kommunens 
vindbruksplan. 

Ärendet hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att 
ta fram förslag på ny 
vindbruksplan. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar 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 
treårsperiod. 

Ärendet hanteras av 
barn- och 
utbildningsnämnden. 
Det pågår en utredning 
som genomförs av en 
extern aktör. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om 
Strategisk plan 
och budget 
2021-2023 

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

 

Ärende hanteras av 
kultur- och 
fritidsnämnden som 
genomför en utredning. 

2021-01-25 2018/223 Demens-
avdelning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 

Ärendet hanteras av 
social- och 
omvårdnadsnämnden. 
Frågan om 
demensavdelning ingår i 
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tillskapa en 
demensavdelning 

ett större arbete med 
lokalplanering för 
äldreomsorgen. 

2021-10-25 2020/371 Motion om att 
utreda 
inrättandet av 
ett 
ungdomsfullmäk
tige i Tidaholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. Två 
av de unga 
kommunutvecklarna 
håller på med en 
utredning. 

2021-10-25 2021/184 Beslut om 
ställningstagande 
av förändrade 
ägardirektiv 
Tidaholms 
Bostads AB 

Kommunfullmäktige 
beslutar att revidera 
ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads 
AB avseende 
soliditetsmålet samt 
att som sitt 
ställningstagande 
tillstyrka bolagets 
förslag till revidering 
av ägardirektiven 
med tillägget att 
soliditetsmålet år 
2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

Kommunstyrelsen 
bevakar ärendet. 

2021-12-20 2021/342 Beslut om 
tillsättande av 
arvodesberedni
ng inför 
mandatperioden 
2022-2026 

Kommunfullmäktige 
besluta att tillsätta en 
arvodesberedning 
som utgörs av 
kommunfullmäktiges 
presidium samt att 
ge beredningen i 
uppdrag att se över 
och utvärdera 
reglementet för 
ersättning till 
förtroendevalda inför 
kommande 
mandatperiod 2022-
2026 i enlighet med 
förslaget 
(Arvodesberedninge
ns arbete föreslås 
vara klart för beslut i 

Kommunfullmäktige 
väntas fatta beslut i om 
revidering av 
reglemente på sitt 
sammanträde  
2022-06-27. 
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kommunfullmäktige 
senast juni år 2022) 

2022-04-25 2022/38 Beslut om 
årsredovisning 
för Tidaholms 
kommun 
avseende år 
2021 

Kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra 
till 
samhällsbyggnadsnäm
nden att i enlighet 
med antagna 
ekonomi-
styrprinciper 
omgående inkomma 
med 
slutredovisningar för 
avslutade 
investeringsprojekt, 
senast 2022-05-20. 

Samhällsbyggnads-
nämnden väntas fatta 
beslut om 
slutredovisningar på sitt 
sammanträde  
2022-05-19. 

2022-04-25 2022/95 Beslut om 
tillsättande av 
landsbygdsbered
ning 

Kommunfullmäktige 
beslutar att 
beredningens 
mandattid är ett år 
från tillsättandet och 
förslagen som tas 
fram ska presenteras 
för 
kommunfullmäktige 
när beredningens 
mandattid är slut 

Ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen. 
Landsbygdsberedningen 
har påbörjat sitt arbete. 

  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Nämnder med pågående ärenden 
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§ 126 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 197/2021, att tillsätta en arvodesberedning som skulle utgöras av 
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utsågs till beredningens 
ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utsågs till beredningens vice 
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att ge beredningen i uppdrag att se över och 
utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Förslaget till uppdragsbeskrivning för beredningen var följande:  

”Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar som ska gälla från nästa mandatperiod 
efter 2022 års val. Uppdraget ska främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de 
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande 
mandatperiod.  Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår av § 
51 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut 
i kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla under kommande 
mandatperiod.” 

Arvodesberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och har arbetat fram ett utkast till reviderat 
reglemente. Fokus har, precis som uppdraget angav, legat vid att göra förtydliganden av skrivningar 
som har uppfattats som oklara. Arvodesberedningen har vid ett tillfälle stämt av utkastet med de 
politiska gruppledarna och beredningen har tagit synpunkterna som kom fram vid den träffen i 
beaktande. 

Arvodesberedningen har beslutat, § 2/2022, att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 61/2022 ”Beslut om revidering av reglemente 

om ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-17. 
 Arvodesberedningens beslut § 2/2022 ”Revidering av reglemente om ersättningar till 

förtroendevalda 2022”, 2022-04-25. 
 Utkast ”Reglemente om ersättningar till förtroendevalda”. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 197/2021 ”Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 

mandatperioden 2022-2026”, 2021-12-20 (ärendenr: 2021/342).  
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§ 61 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

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

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 197/2021, att tillsätta en arvodesberedning som skulle utgöras av 
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utsågs till beredningens 
ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utsågs till beredningens vice 
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att ge beredningen i uppdrag att se över och 
utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Förslaget till uppdragsbeskrivning för beredningen var följande:  

”Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar som ska gälla från nästa mandatperiod 
efter 2022 års val. Uppdraget ska främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de 
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande 
mandatperiod.  Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår av § 
51 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut 
i kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla under kommande 
mandatperiod.” 

Arvodesberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och har arbetat fram ett utkast till reviderat 
reglemente. Fokus har, precis som uppdraget angav, legat vid att göra förtydliganden av skrivningar 
som har uppfattats som oklara. Arvodesberedningen har vid ett tillfälle stämt av utkastet med de 
politiska gruppledarna och beredningen har tagit synpunkterna som kom fram vid den träffen i 
beaktande. 

Arvodesberedningen har beslutat, § 2/2022, att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda. 

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

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-17. 
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 Arvodesberedningens beslut § 2/2022 ”Revidering av reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda 2022”, 2022-04-25. 

 Utkast ”Reglemente om ersättningar till förtroendevalda”. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 197/2021 ”Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 

mandatperioden 2022-2026”, 2021-12-20 (ärendenr: 2021/342).  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/114 

2022-05-17 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 197/2021, att tillsätta en arvodesberedning som skulle utgöras av 
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utsågs till beredningens 
ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utsågs till beredningens vice 
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att ge beredningen i uppdrag att se över och 
utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Förslaget till uppdragsbeskrivning för beredningen var följande:  

”Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar som ska gälla från nästa mandatperiod 
efter 2022 års val. Uppdraget ska främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de 
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande 
mandatperiod.  Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår av § 
51 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut 
i kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla under kommande 
mandatperiod.” 

Arvodesberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och har arbetat fram ett utkast till reviderat 
reglemente. Fokus har, precis som uppdraget angav, legat vid att göra förtydliganden av skrivningar 
som har uppfattats som oklara. Arvodesberedningen har vid ett tillfälle stämt av utkastet med de 
politiska gruppledarna och beredningen har tagit synpunkterna som kom fram vid den träffen i 
beaktande. 

Arvodesberedningen har beslutat, § 2/2022, att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda. 

De föreslagna ändringarna är markerade med färg i utkastet till ny riktlinje. Grön färg anger text 
som föreslås att läggas till och röd färg anger text som föreslås att tas bort. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Arvodesberedningens beslut § 2/2022 ”Revidering av reglemente om ersättningar till 

förtroendevalda 2022”, 2022-04-25. 
 Utkast ”Reglemente om ersättningar till förtroendevalda”. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 197/2021 ”Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 

mandatperioden 2022-2026”, 2021-12-20 (ärendenr: 2021/342).  

Sändlista 
Personalenheten 
Samtliga nämnder 
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§ 2 Revidering av reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda 2022 
KS 2022/114 

Arvodesberednings beslut 
• Arvodesberedningen beslutar att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till 

förtroendevalda. 

Sammanfattning av ärendet 
Det utkast till reglemente som förvaltningen har arbetat fram har stämts av med synpunkter från 
beredningen. Beredningen har innan sammanträdet stämt av föreslagna ändringar med de politiska 
gruppledarna.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arvodesberedningen besluta att fastställa utkast till reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Utkast till reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-01. 
 Utkast till reglemente ”Ersättningar till förtroendevalda”, 2022-03-23. 
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förtroendevalda
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Reglementet gäller från och med mandatperiod 2022-2026. Detta innebär att reglementet börjar gälla 
2022-10-15 för kommunfullmäktige och 2023-01-01 för nämnder och kommunstyrelse. 

Tillämpningsområde 
§ 1  
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725). 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad 
pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt årsarvode, dagarvode, ersättningar för särskilda 
kostnader, resekostnadsersättning och traktamente. 

Med kommunalt organ menas kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige tillsatt beredning, 
kommunstyrelse, kommunal nämnd, av kommunstyrelse eller av kommunal nämnd tillsatt beredning 
och revisor. Till beredning räknas inte bara beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, 
delegation, kommitté och dylikt.  

Ledamöter i kommunens bolag erhåller ersättningar i enlighet med reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda i Tidaholms kommun. Bolagens styrelser beslutar dock själva om fast arvode vid 
bolagens årsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen. 

Tolkning 
§ 2  
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges presidium.  

Årsarvode 
§ 3  
Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och vice ordförande (oppositionsråd) har rätt till 
årsarvoden enligt följande:   

Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande riksdagsmannaarvode 
x 12 månader. 

Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av gällande 
riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har varje år rätt att ta ut den ledighet som 
motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande ålder är berättigad till enligt Allmänna 
bestämmelser, AB 20. AB 17.  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt till förmåner enligt de grunder som 
gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB 20. AB17. 

Fast arvode till ordförande och vice ordförande 
§ 4  

209



Sida 4 av 9 

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens nämnder och gemensamma 
nämnder samt överförmyndare och kommunrevision har rätt till fast arvode. Det fasta månatliga 
arvodet är uttryckt i procent av gällande riksdagsmannaarvode och utgår enligt följande:   

 Ordförande Vice ordförande 

Kommunfullmäktige 4 2 

Social- och omvårdnadsnämnd 25 12,5 

Barn- och utbildningsnämnd 20 10 

Samhällsbyggnadsnämnd 20 10 

Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5 

Jävsnämnd 2 1 

Valnämnd1 (endast valår) 2 1 

Gemensam nämnd för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 

- 3 

Kommunrevisionen2 3 2 

Överförmyndare 15 - 
 
Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är förenat med respektive 
uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen nämnd och dess arbetsutskott där det utgår 
dagarvode enligt § 5. Om ordförande eller vice ordförande är förhindrad att fullgöra arbetet under 
mer än tre månader bör hen avstå från att emot fast arvode under den tiden.  

Dagarvode 
§ 5  
Förtroendevalda har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode, så kallat dagarvode. 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid (kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande) har aldrig rätt till dagarvode. 

Dagarvode utgår för: 

• sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga 
anteckningar, 

• sammanträden med kommunfullmäktige, 
• förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd beslutsdelegat, 
• överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och styrelser i Tidaholms 

kommun och med externa organisationer och myndigheter om beslut är taget i nämnden 
eller av nämnden utsedd beslutsdelegat. 

Dagarvode utgår inte för: 

• deltagande i kurser och konferenser samt studiebesök, 

 
1 Arvode betalas endast ut under valår. 
2 Revisorerna erhåller fast arvode till dess kommunfullmäktige behandlat årsredovisningen för valåret. 
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• gruppmöte för ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige inför sammanträden 
med kommunfullmäktige, 

• gruppmöte inför sammanträden med nämnder och styrelser, men tid för gruppmöte räknas 
samman med tid för sammanträdet. Tiden som räknas med får högst uppgå till en timme. 

• sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde men tid för valberedningens sammanträde räknas samman med tid för 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Det utgår inget separat dagarvode för gruppmöte inför sammanträden med nämnder och styrelser, 
men tid för gruppmöte räknas samman med tid för sammanträdet. Separat dagarvode utgår ej heller 
för sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde, men tid för valberedningens sammanträde räknas samman med tid för 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Dagarvode utges med följande belopp: 

Sammanträdets omfattning: Procent av gällande 
riksdagsmannaarvode: 

  
Upp till och med 4 timmar (halvt) 1 

Mer än 4 timmar (helt) 2 
 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt 
till arvode med högre sammanlagt belopp än ett helt dagarvode. Om ett sammanträde ajourneras och 
återupptas vid ett senare tillfälle räknas tiden för de olika tillfällena ihop. 

Revisorerna erhåller dagarvode vid utförande av granskningsarbete. 

Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning 
§ 6  
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun har 
rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Detta gäller dock inte förtroendevald som 
fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid.  

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare 
har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, för tid då denne är ledig. Detsamma gäller för 
en förtroendevald som tagit partiell eller generell tjänstledighet. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges med följande belopp: 

För den som kan styrka till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit utges detta belopp., 
Ddock högst med 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet per timma. 

Den som inte kan verifiera styrka till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit erhåller ett 
schablonbelopp per timma motsvarande 50 procent av 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet. 
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I de fall en förtroendevald uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår 
ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt förtroendeuppdrag. 
Begärt belopp ska styrkas med intyg eller liknande. 

Rätten till ersättning omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande. Rätten 
till ersättning omfattar dessutom nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider 
eller särskilda arbetsförhållanden där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån 
§ 7 
Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. 
Den årliga avgiften är 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen under året. För att 
ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs att ersättningen överstiger fastställt 
minimibelopp om 100 kronor per år.  

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom betalning av årliga avgifter har 
kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.  

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha anställning gäller andra 
regler än första och andra stycket ovan. Den förtroendevalde har istället rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån med verifierat belopp förutsatt att denne kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats. 

Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 § tredje stycket (egen företagare) ska 
framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället. 

Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 procent av utbetald ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 

Kostnadsersättning för barntillsyn 
§ 8 
Förtroendevald har, vid behov av extra barntillsyn till följd av deltagande av sammanträde eller 
förrättning för att kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag, rätt till ersättning för barnomsorg med 
belopp som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal barnomsorg. 

Reseersättningar och traktamente  
§ 9 
För resa inom kommunen med syfte att fullgöra sitt förtroendeuppdrag delta i sammanträde eller 
motsvarande har förtroendevald, om resvägen överstiger tre kilometer enkel resa, rätt till 
reseersättning enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare.  

För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har förtroendevald rätt till 
reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. 
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Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till 
sammanträdes/förrättningsplatsen platsen där förtroendeuppdraget ska utövas. Om särskilda skäl 
föreligger kan kommunfullmäktiges presidium medge att ersättning utgår från annan plats. 

Övriga kostnader 
§ 10 
För andra kostnader än de som avses i 8-9 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl föreligger. 

Ersättningar för övriga kostnader kan till exempel vara kostnader som föranletts av uppdraget vid 
vård och tillsyn av funktionsnedsatt person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 

Funktionsnedsatt Förtroendevald med funktionsnedsättning kan ha särskilda kostnader för att kunna 
fullgöra uppdraget. Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar.  

Pension, avgångsersättning, livränta etc. med mera 
§ 11 
Regler för pension, avgångsersättningar och omställningsstöd har antagits av kommunfullmäktige 
enligt rekommendation av Sveriges kommuner och landsting regioner, SKL SKR. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

PBF, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller sedan 2003 för 
förtroendevalda med årsarvode på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent). PBF 
innehåller förmånerna visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta, efterlevnadspension och 
avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den förtroendevalde fyllt 50 år när 
uppdraget upphör. Om inte den förtroendevalde fyllt 50 år kan det istället finnas rätt till en 
avgångsersättning. Avgångsersättning utges i maximalt fem år. Visstidsersättning och avgångsersättning 
samordnas med inkomster. Innan visstidspension samordnas med inkomster gäller ett fribelopp på 
3,5 prisbasbelopp.  

Från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val gäller även pensionsbestämmelserna OPF-
KL. OPF-KL tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014 med uppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid. OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Pensionsbestämmelserna gäller 
oavsett uppdragets omfattning och förmånerna är avgiftsbaserad ålderspension, sjukpension, 
efterlevnadsskydd och familjeskydd. 

Till avgiftsbestämd ålderspension avsätts en pensionsavgift som är 4,5 procent av pensionsgrundande 
inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av pensionsgrundande inkomst däröver. 
Pensionsgrundande inkomst är årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta 
ersättningar. 
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Omställningsstödet är tidsbegränsat och består av två delar; aktiva omställningsinsatser och 
ekonomiskt omställningsstöd. Ekonomiskt omställningsstöd kan utges i maximalt tre år. Ett förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd kan utges i direkt anslutning till att tidigare stöd upphört om den 
förtroendevalde då fyllt 61 år.  

Försäkringsskydd 
§ 12 
Förtroendevalda i Tidaholms kommun som företar tjänsteresa för kommunens räkning omfattas av 
tjänstereseförsäkringen. Delar av kommunförsäkringen såsom ansvarsförsäkring och 
rättsskyddsförsäkring omfattar också förtroendevalda. Försäkringsavtal avseende trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada, TFA-KL, omfattar även förtroendevalda. 

Förtroendevalda i Tidaholms kommun omfattas av ett visst försäkringsskydd på samma sätt som 
anställda inom Tidaholms kommun. Detta gäller framförallt inom ansvarsförsäkring samt 
tjänstereseförsäkring. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ett mer omfattande 
försäkringsskydd vad gäller trygghetsförsäkringar.  

Gemensamma förutsättningar för att erhålla 
ersättningar 
§13 
Arvodet enligt 3-4 §§ betalas ut utan ansökan. Arvode enligt 5 § betalas ut efter ansökan. 

Årsarvoden och fast arvode betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut en 
gång per månad. Utbetalning per månad sker efter att ansökan har lämnats in på den av kommunen 
fastställda blanketten. Blanketten ska undertecknas av den förtroendevalde och sedan granskas och 
signeras av respektive organs sekreterare alternativt förvaltningschef. en tjänsteperson som kan 
intyga att den förtroendevalde har rätt till arvode. När granskningen är klar ska blanketten lämnas till 
ordförande för attest.  

För att få ersättning enligt 6-10 §§ ska den förtroendevalde begära ersättning för sina förluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till 
annan som utsetts att ta emot dem. 

Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst får inte grundas på uppgift äldre än ett år. 
Samtliga förtroendevalda som innehar anställning eller på annat sätt har möjlighet att verifiera 
inkomstbortfall anmäler den förlorade arbetsförtjänsten genom att överlämna intyg från arbetsgivare 
eller annan utbetalare där det framgår inkomstbortfallets storlek.  

Under mandatperioden åligger det den förtroendevalde att inkomma med ny inkomstuppgift vid 
eventuellt ändrade inkomstförhållanden.  

 

Preskriptionsregler 
§14 
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Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas senast inom ett år från dagen för 
det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. 

Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen för 
det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. 

Ansökan om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från 
dagen för det sammanträde eller motsvarande där kostnaden uppkom. 
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§ 197 Beslut om tillsättande av arvodesberedning 
inför mandatperioden 2022-2026 
KS 2021/342 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arvodesberedning som utgörs av 

kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utses till 
beredningens ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses till 
beredningens vice ordförande. 

• Kommunfullmäktige beslutar att ge beredningen i uppdrag att se över och utvärdera 
reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige får, i enlighet med sin arbetsordning, tillsätta en eller flera 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Inför varje 
ny mandatperiod är det brukligt att se över arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. 
Kommunfullmäktiges presidium har därför, tillsammans med de politiska gruppledarna, väckt 
frågan om att tillsätta en arvodesberedning för översyn av reglemente för ersättning till 
förtroendevalda inför kommande mandatperiod 2022-2026. 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna konstaterat att det inte finns 
någon politisk viljeinriktning om att genomföra några större förändringar av nuvarande 
arvodesbestämmelser och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen 
ska utgöras av kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås vara 
beredningens ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande föreslås vara 
beredningens vice ordförande.  

Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen:  

Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tidaholms 
kommun och att eventuellt föreslå förändringar som ska gälla från nästa mandatperiod efter 2022 
års val. Uppdraget ska främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de 
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande 
mandatperiod.   

Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår av § 51 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut i kommunfullmäktige senast juni år 2022 
för att reglementet ska kunna gälla under kommande mandatperiod. 

Förslag till beslut 
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- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arvodesberedning 
som utgörs av kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utses 
till beredningens ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses till 
beredningens vice ordförande. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge beredningen i uppdrag att se 
över och utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande 
mandatperiod 2022-2026 i enlighet med förslaget. 

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 287/2021 ”Beslut om tillsättande av 

arvodesberedning inför mandatperioden 2022-2026”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tillsättande av arvodeberedning inför mandatperioden 2022-

2026”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-29. 
 Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 

Sändlista 
Erik Ezelius 

Krister Rohman 
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§ 120 Beslut om antagande av 
informationssäkerhetspolicy 
KS 2022/76 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 

informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att kommunens 
verksamheter ska kunna bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett stöd för 
verksamheterna samt till medarbetare och förtroendevalda. 

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgångar.  

Informationssäkerhetspolicyn beskriver Tidaholms kommuns inriktning på hur 
informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt för att förbygga oönskade händelser. 
Policyn ger också ett övergripande stöd för hantering av kommunens viktigaste 
informationstillgångar.  

Policyn kommer kompletteras med en riktlinje som kommer ge ytterligare vägledning. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

förslag till informationssäkerhetspolicy. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69/2022 ”Beslut om antagande av 

informationssäkerhetspolicy”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av informationssäkerhetspolicy”, 

säkerhetssamordnare Peder Samuelsson, 2022-05-19. 
 Utkast: Informationssäkerhetspolicy. 
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§ 69 Beslut om antagande av 
informationssäkerhetspolicy 
KS 2022/76 

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

förslag till informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att kommunens 
verksamheter ska kunna bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett stöd för 
verksamheterna samt till medarbetare och förtroendevalda. 

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgångar.  

Informationssäkerhetspolicyn beskriver Tidaholms kommuns inriktning på hur 
informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt för att förbygga oönskade händelser. 
Policyn ger också ett övergripande stöd för hantering av kommunens viktigaste 
informationstillgångar.  

Policyn kommer kompletteras med en riktlinje som kommer ge ytterligare vägledning. 

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

förslag till informationssäkerhetspolicy 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av informationssäkerhetspolicy”, 

säkerhetssamordnare Peder Samuelsson, 2022-05-19. 
 Utkast: Informationssäkerhetspolicy. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/76 

2022-04-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av 
informationssäkerhetspolicy 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
informationssäkerhetspolicy 

Ärendet 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning att kommunens 
verksamheter ska kunna bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett stöd för 
verksamheterna samt till medarbetare och förtroendevalda. 

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgången. Informationssäkerhet handlar om 
att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån följande aspekter: 

Tillgänglighet: innebär att information är åtkomlig och användbar för behörig person vid rätt 
tillfälle. 

Konfidentiellt: innebär att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehörig person. 

Riktighet: innebär att informationen är korrekt och fullständig för behörig person och skyddas av 
oönskad förändring. 

Policyn beskriver Tidaholms kommun inriktning hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas 
systematiskt och förbygga oönskade händelser. Policyn ger också ett övergripande stöd för 
hantering av kommunens viktigaste informationstillgångar. 

En riktlinje ska tas fram för att ge vägledning och konkretisera informationssäkerhetsarbetet för 
medarbetare och förtroendevalda hur policyn tillämpas. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Utkast: Informationssäkerhetspolicy. 
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Sändlista 
Informationssäkerhetssamordnaren 
Säkerhetssamordnare 
Samtliga nämnder 
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Inledning 
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att kommunens 
verksamheter ska kunna bedrivas, effektiviseras och nå sina mål. Med informationstillgångar avses all 
information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form 
eller miljö den förekommer. Exempel på information kan vara i form av text, ljud, bilder eller film, 
och kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal.  
Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett effektivt stöd i verksamheten. 

För att nå hög kvalitet i arbetet måste informationen hanteras på rätt sätt. Lagar och förordningar 
utgör grunden för detta arbete samt överenskomna avtal. 

Informationssäkerhetsarbetets yttersta syfte är att skydda kommunens verksamheter mot skador och 
avbrott och genom ett förebyggandearbete med informationssäkerhet minimeras negativa och 
oönskade händelser.  
Samtidigt ska informationssäkerhetsarbetet vara ett stöd till kommunens verksamheter som ger 
möjlighet till ökad kvalité, bättre möjligheter att hantera gällande lagkrav och bevara förtroendet för 
kommunen. 

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstill-gången. Informationssäkerhet handlar om att 
skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån följande aspekter: 

Tillgänglighet: innebär att information är åtkomlig och användbar för behörig person vid rätt 
tillfälle. 

Konfidentiellt: innebär att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehörig person. 

Riktighet: innebär att informationen är korrekt och fullständig för behörig per-son och skyddas av 
oönskad förändring.  
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Om informationssäkerhetspolicyn 
Denna informationssäkerhetspolicy redovisar Tidaholms kommuns viljeinriktning och övergripande 
mål med informationssäkerhetsarbetet. 

Policyn omfattar all information som kommunens verksamhet äger och hanterar, utan undantag. Med 
kommunen avses också de kommunala bolagen i policyn. 
Alla medarbetare- och förtroendevalda ska agera i enlighet med denna policy när de hanterar 
kommunens informationstillgångar. 

Policyn och underliggande styrdokument för informationssäkerhet samt övriga styrande dokument 
vilka angränsar till informationssäkerhetsarbetet ger kommunala verksamheterna stöd i det dagliga 
arbetet. 

Strategisk inriktning 
Tidaholms kommun strategiska mål med informationssäkerhet är följande: 

• Det ska bedrivas ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. 
• Det ska arbetas förebyggande för oönskade händelser 
• Det ska finnas en informationssäkerhetsorganisation med relevanta roller som är kända och 

aktiva i verksamheten. 
• Det ska finnas en grundläggande kompetens kring informationssäker-het hos alla 

medarbetare i kommunen. 

Systematiskt 
informationssäkerhetsarbete 
För att Tidaholms kommun som ska uppfylla och säkerställa den strategiska inriktningen i policyn ska 
arbetet med informationssäkerhet genomföras enligt följande: 

• Kommunens ledningssystem ska uppfylla grundläggande kraven enligt 
informationssäkerhetsarbetets standard ISO 27000.  

• Kommunen ska arbeta proaktivt samt ha en god förmåga att kunna hantera och rapportera 
incidenter, allvarliga störningar och kriser som ändå kan inträffa som skapar förbättringar i 
verksamheterna. 

• Kommunen ska aktivt delta eller ta dela av ny information från myndigheter och nätverk samt 
följa aktuella lagar, förordningar och föreskrifter.  

• Kommunen ska upprätta de styrdokument som behövs för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. 

• Kommunen ska ställa säkerhetskrav inför upphandling, utveckling, användning och avveckling 
av informationstillgångar och uppföljning av ställda krav ska ske kontinuerligt. 

• Alla medarbetare och förtroendevalda ska erbjudas relevant utbildning inom 
informationssäkerhet. Information och utbildning bidrar till att upprätthålla en hög 
säkerhetskultur inom kommunen samt att kunna leva upp informationssäkerhetspolicy och 
övriga styrdokument. 
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Ansvar och roller 
Respektive nämnd i kommunen är ytterst ansvarig för att dess verksamhet håller rätt och relevant 
nivå på informationssäkerheten. För genomförandet av rätt och relevant informationssäkerhet 
ansvarar chefer i linjen i enlighet med delegationsordningen. Respektive nämnd behöver också kunna 
rapportera sin status av hantering med informationssäkerhet till Kommunstyrelsen. 

Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. Ansvar och tillhörande uppgifter 
för respektive roller beskrivs utförligare i underliggande styrdokument för informationssäkerhet. 

Kommunfullmäktige 
Har det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet. Det innebär att 
kommunfullmäktige fastställer en strategisk inriktning för informationssäkerhet genom 
informationssäkerhetspolicyn. 

Kommunstyrelsen 
Ansvarar för att kommunens informationssäkerhetspolicy följs och för ansvarar för 
informationssäkerhetsarbetet i kommunens nämnder följs. 

Informationsägare  
Är alla chefer eftersom informationssäkerhetsansvaret ska följa det ordinarie verksamhetsansvaret. 
Informationsägare äger och ansvarar för att informationen är riktig, tillförlitlig och tillgänglig. 

Informationsägare har även ansvar för informationsbärare såsom IT-system, pärmar och 
dokumentskåp. I ansvaret ingår att alla informationsbärare har rätt och relevant tekniskt och fysiskt 
skydd. Förvaltningschef/enhetschef är i många fall även systemägare. 

Informationsägaren ansvarar även för riskerna för den information som hanteras. För att hantera 
risken ska informationsägaren genomföra en kravställning, nulägesanalys/klassning, riskanalys och ta 
fram en åtgärdsplan. Om det finns flera informationsägare som använder en och samma 
informationsbärare bör samtliga delta i arbetet. 

Chefer på alla nivåer ska säkerställa att medarbetarna har rätt behörighet, kompetens och 
förutsättningar för att på ett säkert sätt hantera den information de har tillgång till. 

Medarbetare och förtroendevalda  
Har ett ansvar att följa kommunens informationssäkerhetspolicy och underliggande styrdokument för 
informationssäkerhet. Medarbetare och förtroendevald har också ansvar för att vara uppmärksam på 
brister och fel gällande informationshantering, utrustning samt informationsinnehåll och rapportera 
sådana i enlighet med fastställda rutiner. 
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Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter 
För uppfyllnad av vissa lagkrav ska kommunen följa upp arbetet med informationssäkerhetsarbetet 
genom rapportering till informationssäkerhetssamordnare och till berörda myndigheter. Vid 
incidenter och förbyggande arbetet ska åtgärder vidtas vid informationssäkerhetsbrister. 
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§ 128 Beslut om antagande av Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
KS 2022/139 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Färdplan - länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 7/2022, om att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Färdplanen är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, 
vård och omsorg. Strategin beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till år 2030. 
Den länsgemensamma strategin avser länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Strategin riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- 
och sjukvård, skolverksamhet, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden. 

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten år 2021. Den 24 februari år 2022 ställde sig det 
politiska samrådsorganet bakom förslaget och rekommenderade respektive huvudman att besluta i 
enlighet med förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och beslutade § 122/2022 att 
ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

Det färdiga förslaget till färdplan har även skickats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
där nämnden, §  67/2022, har beslutat att avge följande yttrande ”Barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet (avsnitt 9.4.3). SIP är en 
etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde”.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67/2022 ”Beslut om antagande av Färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god och 

nära vård”, kanslichef Anna Eklund, 2022-05-20. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 67/2022 ”Beslut om svar på remiss om färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-05-17. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Missiv ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”.  
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 7/2022 ” Färdplan -länsgemensam 

strategi för god och nära vård”, 2022- 03-11.  
 Strategi, ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”, Västkom och Västra 

götalandsregionen. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 1221/2021 ” Beslut om antagande av Färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2021-12-14, (ärendenummer 2021/319). 
 Tjänsteskrivelse ” Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 (ärendenummer 2021/319). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 67 Beslut om antagande av Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
KS 2022/139 

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

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 7/2022, om att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Färdplanen är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, 
vård och omsorg. Strategin beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till år 2030. 
Den länsgemensamma strategin avser länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Strategin riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- 
och sjukvård, skolverksamhet, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden. 

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten år 2021. Den 24 februari år 2022 ställde sig det 
politiska samrådsorganet bakom förslaget och rekommenderade respektive huvudman att besluta i 
enlighet med förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och beslutade § 122/2022 att 
ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

Det färdiga förslaget till färdplan har även skickats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
där nämnden, §  67/2022, har beslutat att avge följande yttrande ”Barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet (avsnitt 9.4.3). SIP är en 
etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde”.  

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

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god och 

nära vård”, kanslichef Anna Eklund, 2022-05-20. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 67/2022 ”Beslut om svar på remiss om färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-05-17. 
 Missiv ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 7/2022 ” Färdplan -länsgemensam 
strategi för god och nära vård”, 2022- 03-11.  

 Strategi, ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”, Västkom och Västra 
götalandsregionen. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 1221/2021 ” Beslut om antagande av Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2021-12-14, (ärendenummer 2021/319). 

 Tjänsteskrivelse ” Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 (ärendenummer 2021/319). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/139 

2022-05-20 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Eklund, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 7/2022, om att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som ska 
bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Strategin beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin avser länets 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen. Strategin riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, 
kommunalt och regionalt finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Den 24 februari 2022 ställde sig det 
Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam strategi för god och 
nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och beslutade § 122/2022  
(2021-12-14) att ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

Det färdiga förslaget till färdplan har även skickats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
där nämnden §  67/2022 har beslutat att avge följande yttrande; ”Barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet (avsnitt 9.4.3). SIP är en 
etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde”.  

Barnrättsbedömning 
Social- och omvårdnadsnämnden har bedömt att ärendet inte berör barn i direkt mening. 
Kommunledningsförvaltningen kan dock konstatera att färdplanen fokuserar på personcentrerat 
förhållningssätt vilket bör få en positiv inverkan för barn. Barnkonventionen har även lyfts in i 
färdplanen och det framgår i strategin att samverkan särskilt ska beakta barnkonventionens mål. 

 

232



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 67/2022 ”Beslut om svar på remiss om färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-05-17. 
 Missiv ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”.  
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 7/2022 ” Färdplan -länsgemensam 

strategi för god och nära vård”, 2022- 03-11.  
 Strategi, ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”, Västkom och Västra 

götalandsregionen. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 1221/2021 ” Beslut om remissvar - Färdplan 

länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2021-12-14, (ärendenummer 2021/319). 
 Tjänsteskrivelse ” Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 (ärendenummer 2021/319). 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Västkom 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-05-17 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 67 Beslut om svar på remiss om färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
BUN 2022/130 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
VästKom har tagit fram en färdplan som är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra 
till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen berör till viss del 
skolverksamhet i den del som avser samordnad individuell plan (SIP, avsnitt 9.4.3). Barn- och 
utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet 
(avsnitt 9.4.3). SIP är en etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrande enligt 

upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 50/2022 ”Beslut om svar på remiss 

om färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss om färdplan - länsgemensam strategi för god 

och nära vård”, skolchef Anneli Alm, 2022-04-28. 
 Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

 Sida | 1  
 

 

Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de 

områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 

målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten 

i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den 

länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland 

och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 

färdriktningen. 

Sammanfattning av ändringar från remissversion 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har kompletterats 

med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma 

mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). 

Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska risken 

för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och 

samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller 

gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 

arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i 

hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och 

primärvården består av två huvudmän. 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 
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Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom Färdplanen - länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderar samtliga parter att var för 

sig besluta om att anta Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära 

vård. 

  

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens 

kommunalförbund 
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 7/22
Färdplan -länsgemensam strategi för god och nära 
vård
SKBKF2021.0066

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 7/22

Beslut
Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i 
Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 
vård.

Bakgrund
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till 
Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). Omställningen ska också 
bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, 
vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 
nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare. 

Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal 
synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har färdplanen 

237



Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag                         12 
(19)
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska 
samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i 
enlighet med förslaget.

Sammanfattning av ändringar från remissversion
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har 
kompletterats med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de 
länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen 
(RUS).
Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska 
risken för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och 
samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 
funktionsnedsättning.
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller 
gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 
arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för 
vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet 
runt och primärvården består av två huvudmän.
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling 
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 
vardsamverkan.se. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både avtal och 
utveckling i sin helhet.

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
VästKom
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FÖRSLAG 

S T R A T E G I  

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/255 

§ 122 Beslut om remissvar -  Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslaget om en färdplan - Länsgemensam strategi gör god och nära 
vård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den länsgemensamma strategin avser länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt 
finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 
 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har vid två tillfällen haft 
dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram 
förslag på formuleringar.  
 
Socialchefsgruppen ställer sig bakom remissförslaget 26 nov. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ställa sig bakom förslaget om en färdplan - Länsgemensam 
strategi gör god och nära vård. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/224 

”Beslut om remissvar -  Färdplan länsgemensam strategi för god och 
nära vård”, 2021-12-07 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 
vård”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 

✓ Missiv Färdplan   länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Sändlista 
VästKom 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/255 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maud Joelsson     
0502-60 62 64 
maud.joelsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Färdplan - Länsgemensam strategi för god och 
nära vård 
 
Ärendet 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt 
finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 
 
Färdplan –länsgemensam strategi för god och nära vård 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle.  
 
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, 
där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 
2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska 
bidra till ett kraftfullt genomförande. 
 
Socialchefsgruppen beslutade 2021-09-17 att: 
Ta fram förslag på gemensamma formuleringar på identifierade angelägna 
frågor ska arbetas fram, med stöd av Skaraborgs Kommunalförbund. 
Framtagna texter ska på inget sätt tolkas som ett gemensamt svar från 
Skaraborgs kommunalförbund. Konsensus råder ej för alla identifierade 
områden utan det är arbetsgruppen som i dialog tagit fram förslaget som ett 
stöd till respektive kommun.  
 
Varje kommun beslutar vilka av dessa formuleringar som de vill använda i sina 
remissvar. Det är fritt för kommunerna att formulera om och komplettera 
texterna. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Utredningens slutsatser 
Tidaholms kommun anser att färdplanen är välskriven och stämmer väl 
överens med det nationella arbetet.  För att genomförandet av Färdplanen för 
god och nära vård skall få en optimal utväxling måste resursfrågan lyftas in.  
 
Det är bra att vi gemensamt i VG inte tar fram egna målbilder utan att man valt 
att använda samma målbild som Sveriges kommuner och regioner (SKR) då 
utvecklingen av god och nära vård är en nationell rörelse.  
 
Beredning 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har vid två tillfällen haft 
dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram 
förslag på formuleringar.  
 
Socialchefsgruppen ställer sig bakom remissförslaget 26 nov 
 
Samtliga förslag till remissvar ligger med i bilaga 1 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära 

vård”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29. 
✓ Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förslaget om en färdplan - Länsgemensam strategi gör god och nära 
vård. 

 
Sändlista 
VästKom 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 129 Beslut om antagande av hälso- och 
sjukvårdsavtal 
KS 2022/138 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 6/2022, om att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har 
hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har 
underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen 
ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i 
denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på ett personcentrerat 
förhållningssätt. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute på remiss under 
hösten 2021. Den 24 februari 2022 ställde sig SRO bakom förslaget till hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser och rekommenderade respektive huvudman att besluta i 
enlighet med förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och har beslutat, § 121/2022,  
att ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 68/2022 ”Beslut om antagande av hälso- och 

sjukvårdsavtal”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 

överenskommelse”, kanslichef Anna Eklund, 2022-05-20. 
 Missiv ”Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser”. 
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 6/2022 ”Hälso- och sjukvårdsavtalet 

med tillhörande överenskommelser”, 2022- 03-11.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-06-15 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Avtal, ”Hälso- och sjukvårdsavtal, Huvudavtal med tillhörande överenskommelser 
(bilagor)”, Västkom och Västra götalandsregionen. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om remissvar gällande hälso- 
och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser”, 2021-12-14, (ärendenummer 
2021/318). 

 Tjänsteskrivelse ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 
(ärendenummer 2021/318).  

258



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 68 Beslut om antagande av hälso- och 
sjukvårdsavtal 
KS 2022/138 

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

reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 6/2022, om att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har 
hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har 
underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen 
ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i 
denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på ett personcentrerat 
förhållningssätt. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute på remiss under 
hösten 2021. Den 24 februari 2022 ställde sig SRO bakom förslaget till hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser och rekommenderade respektive huvudman att besluta i 
enlighet med förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och har beslutat, § 121/2022,  
att ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

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

reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 

överenskommelse”, kanslichef Anna Eklund, 2022-05-20. 
 Missiv ”Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser”. 
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 6/2022 ”Hälso- och sjukvårdsavtalet 

med tillhörande överenskommelser”, 2022- 03-11.  
 Avtal, ”Hälso- och sjukvårdsavtal, Huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

(bilagor)”, Västkom och Västra götalandsregionen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om remissvar gällande hälso- 
och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser”, 2021-12-14, (ärendenummer 
2021/318). 

 Tjänsteskrivelse ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 
(ärendenummer 2021/318).  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/138 

2022-05-20 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Eklund, kanslichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelse.  
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 6/2022, om att rekommendera 
kommunerna i Skaraborg att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet 
(SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 
har underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet, där 
lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. 
Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på ett 
personcentrerat förhållningssätt. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute på remiss under 
hösten 2021. Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget 
till hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderade respektive 
huvudman att besluta i enlighet med förslaget. 

Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och beslutade § 121/2022  
(2021-12-14) att ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

Barnrättsbedömning 
Social- och omvårdnadsnämnden har inte gjort någon barnrättsbedömning i ärendet. 
Kommunledningsförvaltningen kan dock konstatera att ett reviderat hälso-och sjukvårdsavtal där 
förändringar främst fokuserat på personcentrerat förhållningssätt bör få en positiv inverkan för 
barn. Barnkonventionen har även lyfts in i avtalet och det framgår att barnets rättigheter alltid ska 
beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn. 
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Beslutsunderlag 
 Missiv ”Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser”. 
 Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 6/2022 ”Hälso- och sjukvårdsavtalet 

med tillhörande överenskommelser”, 2022- 03-11.  
 Avtal, ”Hälso- och sjukvårdsavtal, Huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

(bilagor)”, Västkom och Västra götalandsregionen. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om remissvar gällande hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser”, 2021-12-14, (ärendenummer 
2021/318). 

 Tjänsteskrivelse ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 
(ärendenummer 2021/318).  

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 Sida | 1  
 

 

Missiv 

Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och 

hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser.  

Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker och 

för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och 

överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till 

varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande 

överenskommelser läses som en helhet. 

I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen 

finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 

samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 

ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 

Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Det finns ytterligare avtal och överenskommelser som regleras i annat 

sammanhang.  
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Sammanfattning av förslag 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 

överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet 

samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har 

även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 

kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder 

på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om motstridiga 

synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets längd. Några 

remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera 

av synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma 

utvecklingsarbetet.  

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

• Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och 

sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

• Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

• Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som 

ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för 

personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss 

annan heldygnsvård. 
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra 

Götaland 

• Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan 

med bilaga 

• Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

• Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart 

som möjligt skrivas ut 

• Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

• Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar 

kopplat till den regionfinansierade öppenvården 

• Betalningsmodellen kvarstår 

 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 

• Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter 

målgruppen 

• Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt 

för gemensamma ansvarsområden 

• Större fokus på individen och dess behov 

• Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år  

 

 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
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omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 

 

Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar 

samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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§ 6/22
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser
SKBKF2021.0067

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 6/22

Beslut
Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i 
Skaraborg att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). 
På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. 
Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska 
regleras i överenskommelse, också reviderats. 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet 
med omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och 
hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 
preferenser. 
Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker 
och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit 
ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats 
in och under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser 
bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig det 
Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget till Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderade 
respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.
Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och 
överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till 
varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande 
överenskommelser läses som en helhet.
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I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och 
sjukvårdslagen finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 
samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 
ansvarsfördelning.  

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 
Götaland. 

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. 

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende. 

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Sammanfattning av förslag
Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal 
och i överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, 
patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. 
Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två 
huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av 
primärvården.
En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket 
tyder på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om 
motstridiga synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets 
längd. Några remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och 
andra en lägre. Flera av synpunkterna kommer att tas om hand i det 
fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet. 
Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling 
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 
vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs 
både avtal och utveckling i sin helhet.

Handlingar
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser.pdf                                                                                                                                                    
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.pdf

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
VästKom
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A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 
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Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

 
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna  
 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP).  

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 

276



Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 
 

 
Sida | 6  

 

samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

B.1  Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
12 kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination. 
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för 
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman. 

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt 
gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.  

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.7 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

* L Ä S  M E R  
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

B.8 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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Överenskommelse om läkarmedverkan i 
kommunal primärvård i Västra Götaland 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.  
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser.  

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 
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 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 
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Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och 
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, 
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar 
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst 
ansvar är dock gemensamt för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det 
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument 
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den 
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar 
och behov av anpassning 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska 
utföras.  

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 
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 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/254 

§ 121 Beslut om remissvar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom det 
förslag som tagits fram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland, reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet 
(SRO)  har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling 
till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan 
ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna 
revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta ställa sig bakom det förslag som tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/223 

”Beslut om remissvar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser”, 2021-12-07 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maud Joelsson, 2021-11-29 

✓ Bilaga - Förslag till text 
✓ Missiv - Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser 
 
Sändlista 
VästKom 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/254 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Maud Joelsson     
0502-60 62 64 
maud.joelsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser 
 
Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland, reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet 
(SRO)  har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny 
avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling 
till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan 
ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna 
revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse, ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maud Joelsson, 2021-11-29 

✓ Bilaga - Förslag till text 
✓ Missiv - Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser 
 
Barnrättsbedömning 
Någon barnrättsbedömning har inte gjorts i ärendet 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom det 
förslag som tagits fram. 

 
Sändlista 
VästKom 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/319 

2022-06-14 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Michelle Hjerp Holmen 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Michelle Hjerp Holmen (S) från sina uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden från och med 2022-06-
27. 

Ärendet 
Michelle Hjerp Holmen (S) har begärt att bli entledigad från sina förtroendeuppdrag i Tidaholms 
kommun.  

Michelle Hjerp Holmen (S) är ledamot i kommunfullmäktige och i kultur- och fritidsnämnden.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2022-06-14. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kultur- och fritidsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/403 

2022-06-16 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot efter 
Michelle Hjerp Holmén (S) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse XXX till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2022-06-27- 2022-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2022-06-27 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Michelle Hjerp Holmén (S).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
Socialdemokraterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2022-06-14. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Den valde 
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