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Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 
2022-05-11 kl. 08:30-12:00  Sessionssalen 

§§ 81-106 

Beslutande 
Runo Johansson (L) ordförande, Anna-Karin Skatt (S) vice ordförande, Ulf Persson (C),  Ambjörn 
Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD), Karin Olofsson (MP), Bengt Karlsson 
(S), Lena Andersson (S) ej § 91pga jäv, Hajrudin Abdihodzic (V) 

Tjänstgörande ersättare 
 Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S) § 91 

Ersättare 
Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Magnus Erbing (M), Krister Rohman (KD), Othmar Fiala 
(S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén (S)   

Tjänstepersoner 
Anna Eklund kanslichef tillika sekreterare, Louise Holmvik ekonomichef, §§ 81-83, Linnea 
Bengtsson näringslivstrateg, § 87,Johan Elgh samhällsbyggnadschef § 89 

 Övriga 
Magnus Larsson, VD Sigurd Larsson Byggnads AB § 89 

Justering 
Utses att justera: Anna-Karin Skatt (S) 

Justeringens tid: 2022-05-11  

Runo Johansson (L), ordförande Anna Eklund, sekreterare

Anna-Karin Skatt (S), justerare 
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§ 81 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende mars månad år 2022 
KS 2022/22 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 

handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2022 visar ett överskott på 7,0 miljoner kronor. 
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen vilka är 
budgeterade under finansförvaltningen. 

Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans. 

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

samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen avseende mars 

månad år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-04-06. 
 Helårsprognos – mars 2022 (kommunstyrelsen) 
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§ 82 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
nämnder avseende mars månad år 2022 
KS 2022/21 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade helårsprognoser samt att lägga dem 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av Strategisk plan och budget 2022-2024, 
att samtliga nämnder, utöver ekonomiska uppföljningar efter februari, april och oktober månad, 
ska inkomma med helårsprognoser till kommunstyrelsen efter mars, maj och november månad. 
Under år 2022 kommer helårsprognoserna inte sammanställas i en samlad rapport för kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att samtliga nämnder som uppvisar underskott 
mot budget ska ta fram åtgärdsplaner som skickas till kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas 
fram oavsett vad som orsakar underskottet.  

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

Efter mars månad prognostiserar alla nämnder, förutom barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden, en budget i balans för år 2022.    

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visade på underskott redan efter den ekonomiska 
uppföljningen efter februari månad och kommunstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde  
2022-04-06 att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med 
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans 
för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om åtgärder men åtgärderna täcker 
inte hela det prognostiserade underskottade vilket gör att kommunstyrelsen behöver vidta 
ytterligare åtgärder. Detta hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159. 

Barn- och utbildningsnämndens underskott uppgår till 0,5 miljoner kronor. Nämnden har inte tagit 
fram några åtgärder för att komma i balans för år 2022 i sin rapport avseende mars år 2022. 
Däremot konstaterar nämnden i ett beslut att underskottet beror på av ett uteblivet statsbidrag. I 
samma beslut uppdrar nämnden till sin förvaltning att ta fram förslag på åtgärdsplan till nämnndens 
nästa sammanträde.   

Eftersom barn- och utbildningsnämnden redan har beslutat att ta fram åtgärder anser 
kommunledningsförvaltningen inte att det finns anledning för kommunstyrelsen att besluta om att 
begära in åtgärdsplan från nämnden.  
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade helårsprognoser 

samt att lägga dem till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognoser för nämnder avseende januari - mars år 

2022”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-04-27. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.  
 Rapport, Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022, 

2022-04-21. 
 Rapport, Helårsprognos mars 2022 (Social- och omvårdnadsnämnden). 
 Rapport, Helårsprognos mars 2022 (Kommunstyrelsen). 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 83 Beslut om uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med 
ytterligare anpassningsåtgärder och andra 
kompletteringar 
KS 2022/159 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20, 
inkomma med: 

- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 
2022 för att nå en budget i balans för innevarande år  

- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på 
nämndens mål och kommunens strategiska mål  

- risk- och konsekvensbeskrivning  
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med 

samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner 
för år 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde 
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett 
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för 
att komma i balans. 

Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående 
inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en 
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen täcker 
dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan visar 
samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9 
miljoner kronor.  Kommunledningsförvaltningen konstaterar därmed att åtgärderna inte är 
tillräckliga för att nå en budget i balans för året. 

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

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”Nämnden ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 

Sida 2 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom 
tilldelad budget.”  

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen, i och med sin uppsiktsplikt, bör 
säkerställa att åtgärderna som samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram är förenliga med beslutade 
ekonomistyrprinciper. Förvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte har 
presenterat risk- och konsekvensbeskrivning eller beskrivning av eventuell påverkan på nämndens 
mål och kommunens strategiska mål avseende år 2022 för förslagen i den framtagna åtgärdsplanen. 
Detta gör att det är svårt för kommunstyrelsen att göra en sådan bedömning. Förvaltningen 
föreslår därför att kommunstyrelsen, förutom att begära in ytterligare anpassningsåtgärder för att 
täcka upp för de 1,9 miljoner kronor som den första åtgärdsplanen inte täckte, även ska begära in 
ytterligare kompletteringar från nämnden.  

Förvaltningen föreslår också, som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att kommunstyrelsens 
presidie omgående inleder en fördjupad dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidie kring 
underskott och åtgärdsplaner för år 2022. Förvaltningen rekommenderar att dialogen kring 
hantering av underskott har ett långsiktigt perspektiv samt att den inkluderar analys av eventuella 
åtgärders påverkan dels på nämndens mål men också på kommunens strategiska mål.   

Efter inkommen redovisning av ytterligare anpassningsåtgärder är det upp till kommunstyrelsen att 
bedöma om ärendet kan avslutas eller om kommunstyrelsen behöver vidta ytterligare åtgärder 
inom ramen för sin uppsiktsplikt. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20, 
inkomma med: 

- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 
2022 för att nå en budget i balans för innevarande år  

- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på 
nämndens mål och kommunens strategiska mål  

- risk- och konsekvensbeskrivning  
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med 

samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner 
för år 2022.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder samhällsbyggnadsnämnden”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-04-27. 
 Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.  
 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022”, 

mars 2022. 
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 84 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Skaraborgs kommunalförbund avseende år 2021 
KS 2022/40 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Skaraborgs kommunalförbund. 
o bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2021, 
tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas berättelse, till medlemskommunerna för 
fastställande samt prövning av ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 177 tkr kr. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021 samt att årsredovisningen godkänns. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna 
bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som gäller för förbundet. 

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

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Skaraborgs kommunalförbund. 
o bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbund avseende år 2021”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Skaraborgs 

kommunalförbund”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-01. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds Direktion § 2/2022 ”Årsredovisning 

2021”, 2022-03-11. 
 Skaraborgs kommunalförbund - Årsredovisning 202. 
 Skaraborgs Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2021. 
 Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av årsredovisning 2021. 
 Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av god ekonomisk hushållning 2021. 
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§ 85 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Skaraborg avseende år 2021 
KS 2022/41 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg. 
o bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Skaraborg har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. Samordningsförbundet startade sin verksamhet i januari år 2021 efter en sammanslagning av 
de tre tidigare förbunden Norra, Västra och Östra Samordningsförbunden.  

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 4 768 547 kronor. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten 
har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

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

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg. 
o bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 36/2022 ”Beslut om årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg avseende år 2021”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg 

avseende år 2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-11. 
 Samordningsförbundet Skaraborg - Hemställan om ansvarsfrihet. 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021. 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021 – KPMG. 
 Årsredovisning Samordningsförbundet Skaraborg 2021. 
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§ 86 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Tolkförmedling Väst avseende år 2021 
KS 2022/42 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst. 

o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat årsredovisning för verksamhetsår 2021. 

Under år 2021 utfördes cirka 341 000 uppdrag vilket är cirka 16 000 fler än budgeterat. Ökningen 
tros bero på att samhället stängdes ner på grund av pandemin under år 2020 vilket förde med 
sig att behovet av tolk hos förbundets kunder minskade. Under år 2021 öppnade samhället 
delvis upp igen och därmed ökade behovet av tolk. Flera av förbundets kunder har även 
använt distanstolk i större utsträckning under år 2021 vilket också har bidragit till ökad 
efterfrågan på förbundets tjänster. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

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

o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst. 

o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2022 ”Beslut om årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst avseende år 2021”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst avseende år 

2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-11. 
 Tolkförmedling Västs direktions beslut § 468/2022 ”Årsredovisning 2021”, 2022-03-25. 
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2021. 
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2021. 
 Granskning av Tolkförmedling Västs årsredovisning avseende år 2021, PWC. 
 Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst avseende år 2021. 
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§ 87 Beslut om medfinansiering av Leader Östra 
Skaraborg, lokalt ledd utveckling, programperiod 
2023-2027 
KS 2022/156 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera lokalt ledd utveckling med 1 380 945 kronor 

fördelat på fem år (2023-2027).  
 

Sammanfattning av ärendet 
Leader Östra Skaraborg är en ideell förening vars verksamhet består i att fördela EU-stöd till 
lokala utvecklingsprojekt. Arbetet bedrivs genom den så kallade Leadermetoden som bygger på 
ett aktivt partnerskap mellan den offentliga, privata och ideella sektorn.  

Den nya programperioden och sträcker sig över åren 2023-2027. Leader Östra Skaraborgs 
föreslår en medfinansiering för kommunerna om 21,50 kronor per invånare som bor på 
landsbygden. Leaders nationella definition av landsbygd är att tätorter mindre än 20 000 invånare 
räknas som landsbygd.  

En kommunal medfinansiering av denna storlek ger bland annat följande fördelar:  

- Större möjligheter att marknadsföra och förankra Leader hos allmänheten i området  
- Större stabilitet och likviditet för organisationen  
- Möjligheter att täcka en eventuell utökad budget och avropspottsansökningar i slutet av 

perioden. 
 

Medfinansiering under sju år enligt följande: 

År Belopp 

2023-2027 276 189 kronor årligen 

En fjärdedel av årlig medfinansiering debiteras år 2022 och tre fjärdedelar av årlig medfinansiering 
debiteras år 2027. Detta ger en sammantagen medfinansiering i 5 år. För åren 2023-2026 kommer 
full årlig debitering ske i enlighet med tabellen ovan.  

Det finns inte medel avsatta i kommunstyrelsens budget för år 2023. Medfinansiering ska rymmas 
inom kommunstyrelsen tilldelade ram, vilket innebär att medel måste anslås årligen för åren  
2023-2027. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera lokalt ledd utveckling 

med 1 380 945 kronor fördelat på fem år (2023-2027).  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38/2022 ”Beslut om medfinansiering av Leader 

Östra Skaraborg, lokalt ledd utveckling, programperiod 2023-2027”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Medfinansiering av Leader Östra Skaraborg, lokalt ledd utveckling, 

programperiod 2023-2027”, Linnea Bengtsson näringslivsstrateg, 2022-04-13. 
 Avsiktsförklaring Leader 2023-2027.  
 Presentation Tidaholm 2021-05-05. 

 
Sändlista 
Ekonomienheten 
Näringslivsstrategen 
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§ 88 Beslut om rapport över systematiskt 
arbetsmiljöarbete för Tidaholms kommun 
KS 2022/130 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten samt att 

lägga den till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, ska arbetsgivare 
varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs 
detta i form av checklistor som sedan redovisas i rapportform. Nämnderna är ansvariga för 
arbetsmiljön i sina respektive verksamheter men kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för 
kommunen som helhet.  

Checklistorna visar att det över lag är en god arbetsmiljö i Tidaholms kommun men att det även 
finns förbättringsområden.  

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

rapporten samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 

2021”, personalkonsult Sofia Petersson, 2022-03-17. 
 Rapport ”Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 Tidaholms Kommun”.  
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§ 89 Information om direktanvisning av, och 
medborgardialog kring, Innerstaden 2:16 och del av 
Innerstaden 2:1 
KS 2020/328 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef och fastighetsägare informerar om direktanvisning av, och medborgardialog 
kring, Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 2:1 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om direktanvisning av, och medborgardialog kring, 

Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 2:1”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2022-05-03. 
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§ 90 Beslut om antagande av Bostadsstrategiskt 
program 2021-2025 
KS 2022/147 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsstrategiskt 

program 2021-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut, § 32/2022, föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta 
bostadsstrategiskt program för perioden 2021-2025. 

Tidigare bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller för 
perioden 2017–2020. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller vikten av att anta ett nytt 
bostadsstrategiskt program med syfte att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera 
inför framtidens utveckling. 

Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta 
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en 
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt 
arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt program som har ställts ut så att 
grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala organ har fått tillfälle att yttra sig över 
planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har synpunkter sammanställts och mindre 
uppdateringar och justeringar har genomförts. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att programmet gäller från och med år 2021 och att 
det innebär att det beslutade programmet kommer att gälla för ett år som redan har passerat. 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att 
efterhöra orsaken till att programmet inte tagits fram och antagits innan år 2021. 
Kommunledningsförvaltningen har även frågat om det enkelt går att revidera programmet så det 
gäller från och med år 2022 men samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att ärendet i så fall 
behöver återremitteras för en större revidering och remissrunda.  

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

Bostadsstrategiskt program 2021-2025. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39/2022 ”Beslut om antagande av 

Bostadsstrategiskt program 2021-2025”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program 2021-2025”, 

kanslichef Anna Eklund, 2022-04-04. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32/2022 ”Beslut om antagande av Bostadsstrategiskt 
program 2021-2025”, 2022-03-24.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt 
Madeleine Turén Liljedahl, 2022-03-18. 

 Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17. 
 Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17. 
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§ 91 Beslut om komplettering i ärende om 
försäljning av del av Varv 12:35 
KS 2022/174 

Lena Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o komplettera kommunstyrelsens beslut § 104/2014 med upprättat kartunderlag 
samt att köpeskilling fastställs till 57 500 kr. 

o köparen står för förrättningskostnader med anledning av försäljningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-16 att uppdra till kommunchefen att genomföra försäljning 
av fastighet Varv 12:35 till Håkan Johansson. Av brödtexten i beslutet framkommer det att 
försäljningen gäller ett markområde på cirka 1 300 – 1 400 kvadratmeter men det finns ingen 
bifogad karta som anger exakt vilket markområde som omfattas av försäljningen. Det finns inte 
heller med någon uppgift om pris. 

Försäljningen verkställdes aldrig och köparen har nu tagit kontakt med kommunen för att få 
tillgång till fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet och framhåller i beslut,  
§ 53/2022, att ärendet behöver kompletteras för att den beslutade försäljningen ska kunna 
verkställas. 

Nämnden framhåller vidare att det saknas viktigt beslutsunderlag i det ursprungliga beslutet om 
försäljning vad gäller karta som visar vilken del av Varv 12:35 det är som avses avyttrad, 
köpeskillingens storlek samt hur förrättningskostnader med anledning av försäljningen ska 
hanteras. Nämnden ser inte några skäl att ifrågasätta försäljningen i sig under förutsättning att 
kompletteringar godkänns och tillförs i ärendet innan verkställighet. 

I ärendets beredning i miljö- och byggnadsnämnden, innan det ursprungliga beslutet i 
kommunstyrelsen fattades, finns en grov skiss över den förfrågade markytan. Efter en dialog med 
köparen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en mer detaljerad karta, vilken till största del 
är i linje med kartskissen i miljö- och byggnadsnämndens ärende, justerad utifrån befintliga 
ledningsdragningar i området. Den nu upprättade kartan visar en total yta om cirka 1 150 
kvadratmeter att avyttra från Varv 12:35, vilket skiljer sig något från de ursprungliga 1 300-1 400 
kvadratmeter som beskrivs i kommunstyrelsens beslut från år 2014. 

Vad gäller köpeskilling förslår nämnden, efter dialog med köparen, att gällande vägledande prislista 
vid markförsäljning ska gälla i detta ärende, vilket föranleder ett kvadratmeter pris om 50 kr för 
”Komplementmark i anslutning till befintlig tomt”, och en total köpeskilling om 57 500 kr. 
Köparen föreslås stå för förrättningskostnaderna med anledning av försäljningen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att beslut § 104/2014 om försäljning 
av del av Varv 12:35 kompletteras med upprättat kartunderlag och att köpeskilling fastställs till  
57 500 kr. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o komplettera kommunstyrelsens beslut § 104/2014 med upprättat kartunderlag 
samt att köpeskilling fastställs till 57 500 kr. 

o köparen står för förrättningskostnader med anledning av försäljningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering i ärende om försäljning av del av Varv 12:35”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-29. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 53/2022 ”Beslut om komplettering i ärende om 

försäljning av del av Varv 12:35”, 2022-04-21. 
 Fastighetskarta ”Del av Varv 12:35”, 2022-03-31. 
 Kommunstyrelsens beslut § 104/2014 ”Varv 12:35 – förfrågan om att förvärva mark”, 

2014-04-16. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Ekonomienheten 
Köparen 
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§ 92 Beslut om utbetalning av partistöd 
KS 2022/37 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2022 ska utgå 

till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt 
partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden 2015-2018. Reglerna innebär bland 
annat att: 

- Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person vilket innebär att 
det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 

- Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 
- Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska 

granskas av en person som partierna själva utser. 
- Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

 
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun 
där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år (48 300 
kronor år 2022), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år (7 245 
kronor år 2022). 
 

Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret, redovisa hur 
partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott under juni månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit med efterfrågat 
redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år 2022 ska utgå enligt följande: 
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Parti 

Antal 
mandat för 
vilka en vald 
ledamot är 
fastställd 

 

Grundstöd 

 

Mandatstöd 

 

Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 48 300 130 410 178 710 

Moderaterna 7 48 300 50 715 99 015 

Sverigedemokraterna 5 48 300 36 225 84 525 

Centerpartiet 3 48 300 21 735 70 035 

Liberalerna 3 48 300 21 735 70 035 

Kristdemokraterna 2 48 300 14 490 62 790 

Vänsterpartiet 2 48 300 14 490 62 790 

Miljöpartiet 1 48 300 7245 55 545 

Totalt: 41 386 400 297 045 683 445 

 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

partistöd för år 2022 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med 
redovisad förteckning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40/2022 ”Beslut om utbetalning av partistöd”, 

2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2022-04-01. 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport 

och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg. 
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport. 
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
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 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun. 
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§ 93 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
KS 2022/115 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunstyrelsens 

reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 4 kap 1 och 3 §§ lag (2006:544, LEH) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att kommuner på begäran får lämna 
hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid samt 
att kommuner under en extraordinär händelse i fredstid får lämna begränsat stöd till en enskild 
som drabbats av händelsen.  

Länsstyrelsen har följt upp kommunens krisberedskapsarbete. I samband med detta 
rekommenderade Länsstyrelsen kommunen bland annat att tydliggöra möjligheten att begära eller 
medge bistånd till annan kommun eller region under en extraordinär händelse. Länsstyrelsen 
uppmanade även kommunen att överväga att skapa en delegation gällande bistånd till annan 
kommun/region samt stöd till enskild (enligt ovan nämnda lagrum) som underlättar 
beslutsfattandet utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.  

Av 11 § kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bland annat ansvarar för kommunens 
uppgifter enligt LEH. Vidare framgår det av 2 och 5 §§ i krisledningsnämndens reglemente att 
krisledningsnämnden får fatta de aktuella besluten.  

För att tydliggöra frågan om att fatta beslut om ovan nämnda bistånd/ekonomiskt stöd, i de fall då 
krisledningsnämnden inte är aktiverad, föreslår förvaltningen ett tillägg i 11 § i kommunstyrelsens 
reglemente. 

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

kommunstyrelsens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43/2022 ”Beslut om revidering av 

kommunstyrelsens reglemente”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2022-04-06. 
 Förslag till reglemente. 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04 

(ärendenr: KS 2021/68) 
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§ 94 Beslut om revidering av riktlinje för beredning 
motioner och e-förslag 
KS 2022/144 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje om beredning av motioner och e-förslag i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08 att anta riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Syftet med riktlinjen var att klargöra hur motioner och medborgarförslag som 
lämnas i Tidaholms kommun ska beredas samt hur förslag till beslut ska hanteras. 2020-01-08 
beslutade kommunstyrelsen att upphäva den tidigare riktlinjen för att istället anta riktlinje om 
beredning av motioner och e-förslag. Detta efter att kommunfullmäktige hade beslutat att 
medborgarförslagen skulle ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag). 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att riktlinjen har funnits i snart sex år och förvaltningen 
anser att den fyller en bra funktion för att klargöra hur motioner och e-förslag ska beredas och 
hur förslag till beslut ska hanteras. Sedan riktlinjen infördes har beredningen av den här typen av 
ärenden blivit mer lik och underlagen som beredande instanser har tagit fram har blivit bättre och 
mer heltäckande. 

Förvaltningen har dock identifierat att många e-förslag handlar om investeringar av olika slag. Som 
riktlinjen är utformad i dagsläget faller nästan alla förslag om investeringar direkt oavsett vad 
förslagen handlar om. Detta eftersom riktlinjen anger att en beredande instans som inte kan 
prioritera förslaget inom given ekonomisk ram ska föreslå beslutande instans att avslå förslaget. 
Som kommunens budgetmodell är uppbyggd finns det inga pengar ute i verksamheterna för 
oväntade investeringar och det är inte heller möjligt att äska pengar hos kommunstyrelsen. 
Förvaltningen anser att det är tråkigt om förslag som lämnas in avslås direkt enbart av anledningen 
att det inte finns pengar budgeterade i dagsläget. En sådan hantering riskerar att skicka signaler till 
medborgarna om att det är meningslöst att komma med e-förslag till politiken eftersom dessa 
nästintill slentrianmässigt avslås direkt. Detta kan skapa en negativ upplevelse för förslagslämnaren 
samt sänka förtroendet för Tidaholmsförslaget. Med anledning av detta anser förvaltningen att det 
finns anledning att revidera riktlinje för beredning av motioner och e-förslag för att skapa 
förutsättningar för ett mer långsiktigt ställningstagande kring förslag på investeringar.  

Förvaltningen anser att det vore önskvärt om ett förslag som kanske inte är genomförbart direkt 
men som politiken ändå vill genomföra kan tas med i planeringen på längre sikt. Detta skulle göra 
att bedömningen av e-förslag skulle skifta fokus från att enbart handla om ekonomi till att i större 
utsträckning handla om det faktiska förslaget. I bifogat utkast har förvaltningen tagit fram 
ytterligare en typ av förslag till beslut ”motionen/e-förslaget bifalls och ska inkluderas i kommande 
budgetprocess”. Förslaget går ut på att om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget 
bör genomföras men inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen ta fram 
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en totalkostnadskalkyl och föreslå beslutande instans besluta att bifalla förslaget samt inkludera 
eventuella drifts- och investeringsmedel i kommande budgetprocess. Förslaget kommer då lämnas 
över till budgetberedningen för inkludering. Detta skapar möjlighet för politiken att bifalla ett 
förslag även om det inte finns pengar avsatta i dagsläget. Förvaltningen har stämt av förslaget med 
kommunstyrelsens presidie som ställer sig bakom förslaget. 

2021-10-25 beslutade kommunfullmäktige om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Revideringen innebar bland annat en ändring som gör att kommunfullmäktige alltid ska fatta slutligt 
beslut om e-förslag. Ändringen i arbetsordningen gör att även riktlinje om beredning av motioner 
och e-förslag behöver revideras för att stämma överens med den nya arbetsordningen.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje om beredning av 

motioner och e-förslag i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 44/2022 ”Beslut om revidering av riktlinje för 

beredning motioner och e-förslag”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje om beredning av motioner och e-förslag”, 

kanslichef Anna Eklund, 2022-04-13. 
 Utkast: Riktlinje - Beredning av motioner och e-förslag 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 95 Beslut om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan 
KS 2022/71 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och informationshanteringsplanen i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen, 
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som 
finns i kommunens olika myndigheter samt anger hur dessa hanteras. Planen ska revideras vid 
behov. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att inga större förändringar behöver göras. Vissa 
handlingar har flyttats mellan avsnitt och det gjorts förtydliganden kring vissa handlingar. Ett antal 
handlingar som inte längre finns i verksamheterna har tagits bort och några nya handlingar har 
tillkommit. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och 

informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 41/2022 ”Beslut om revidering av dokument- 

och informationshanteringsplan”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad dokument- och informationshanteringsplan 2022”, registrator 

Marie Anebreid, 2022-04-01. 
 Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-01-21 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 96 Beslut om redovisning av behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 
KS 2022/100 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande redovisning till dataskyddsombudet.  

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse 2020-09-04 uppmanade kommunens dataskyddsombud de personuppgiftsansvariga att 
så snart som möjligt göra en inventering av om det sker överföring av personuppgifter till tredje 
land inom dess verksamhet samt att vid behov vidta åtgärder omgående.  

Dataskyddsombudet begär nu in en redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land.   

Av dataskyddsombudets begäran framgår det bland annat följande. Dataskyddsombudet begär in 
underlag från de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört 
en inventering av om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna.  Av underlaget ska det framgå om de 
personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell överföring av personuppgifter till tredje land 
sker i enlighet med dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker 
till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen 
sker med stöd av standardavtalsklausuler. I de fall överföringen sker med stöd av 
standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har vidtagits eller planeras att vidtas 
kompletterande skyddsåtgärder på så sätt som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens rekommendationer.  

Vidare anges att syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller hanteringen av 
personuppgifter i samband med överföring till tredje land.  

I skrivelsen 2020-09-04 lämnade dataskyddsombudet förslag på åtgärder för 
personuppgiftsansvarig. Efter skrivelsen inledde förvaltningen en inventering av 
personuppgiftsbiträdesavtal. Kommunen har register över personuppgiftsbehandlingar och över 
personuppgiftsbiträden i systemet Stratsys. Med utgångspunkt i listan av personuppgiftsbiträden 
gick förvaltningen igenom de personuppgiftsbiträdesavtal som fanns registrerade i 
ärendehanteringssystemet för att se vilka som angett att överföring sker till tredje land alternativt 
där det var oklart om överföring sker till tredje land. Förvaltningen kontaktade de leverantörer 
där så var fallet och efterfrågade aktuella uppgifter alternativt vilka åtgärder som leverantören 
vidtar med anledning av Schrems II-domen. I några av fallen fastställdes det att det inte sker någon 
överföring till tredje land. I de fall där leverantören gett svar med hur arbete sker efter Schrems 
II-domen har kommunjurist rådgjort med dataskyddsombudet om dessa svar. Därefter har 
registerförteckningen kompletterats med uppgift om att bedömning av om konsekvensbedömning 
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ska ske behöver göras och en så kallad tröskelbedömning gjorts. Det innebär att förvaltningen har 
tagit ställning till om en konsekvensbedömning behöver göras eller inte. Det kan dock konstateras 
att själva konsekvensbedömningarna inte har genomförts i de fall det bedömts nödvändigt och att 
detta arbete behöver prioriteras i arbetet framåt, när inventeringen är klar. 

I ovan arbete konstaterade förvaltningen nämligen att ytterligare inventering av 
personuppgiftsbiträdesavtal var nödvändigt, då flertalet av de system som anges i registret över 
personuppgiftsbiträden saknade personuppgiftsbiträdesavtal. Detta har varit nödvändigt att 
prioritera i förhållande till att till exempel genomföra ovan nämnda konsekvensbedömningar. 
Förvaltningen har därför under hösten år 2021 inlett en djupare inventering av 
personuppgiftsbiträdesavtal. Enhetschefer har härvid gått igenom de system de ansvarar för och 
fått ta ställning till om personuppgiftsbiträdesavtal behövs eller inte. Om det behövs ska ett sådant 
upprättas och detta arbete pågår fortfarande. Om det då framkommer att någon leverantör 
överför personuppgifter till tredje land hanteras det på samma sätt som ovan.  

Vidare har förvaltningen under en längre tid genomfört en utredning gällande användandet av 
Microsoft 365, vilket innebär att personuppgifter överförs till USA. Den utredningen och 
tillhörande risk- och sårbarhetsanalys med mera kommer att hanteras i ett särskilt ärende. I detta 
arbete har även dataskyddsombud deltagit.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna följande redovisning till 

dataskyddsombudet.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42/2022 ”Beslut om redovisning av behandling 

av personuppgifter vid överföring till tredje land”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till 

tredje land”, kommunjurist Jenny Beckman, 2022-03-29. 
 PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om 

redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land” 
dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2022-02-24. 

 PM ”Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter”, dataskyddsombud Elinor Stenberg,  
2020-09-04 (KS 2020/308). 

Sändlista 
Kommunstyrelsens dataskyddsombud 
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§ 97 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att ändra i vindbruksplanen 
KS 2021/364 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
En medborgare har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket han bland annat framhåller att 
Tidaholms kommuns vindbruksplan är 11 år gammal. Under dessa år har vindkraftverken blivit allt 
större och högre vilket har gjort att konsekvenserna för närbelägna bostäder har ökat betydligt. 

Förslagslämnaren föreslår att kommunen, med omedelbar verkan, ska ändra i sista stycket på 
sidan 32 i vindbruksplanen till ett respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Motiveringen 
till att ändringen behövs är, enligt förslagslämnaren, att det lågfrekventa buller och infraljud som 
vindkraftverken genererar har en negativ påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Enligt 
miljöbalken ska det råda en försiktighetsprincip när det finns risk för negativ hälsopåverkan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 161/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 22/2022, att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget. Det framgår av nämndens beslut att Tidaholmsförslaget som lämnats in är ett 
förslag om att med omedelbar verkan ändra i sista stycket på sidan 32 i vindbruksplanen till ett 
respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Förslaget motiveras bland annat med att 
ändringen skulle vara att ta ett litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet eftersom det skulle 
bli en något mindre risk för hälsoskadligt buller i bostäder inom kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden 
bildat en arbetsgrupp för revidering av vindbruksplanen. I arbetet ingår bland annat att se över 
respektavståndet. Respektavståndet i gällande vindbruksplan är tre gånger vindkraftsverkets totala 
höjd. Respektavståndet gäller under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
klaras.  

I analysen kring respektavstånd har arbetsgruppen gjort en bedömning kring hur olika typer av 
respektavstånd påverkar var vindkraftverk kan etableras. Gruppen har även kollat vad andra 
kommuner i närområdet har för respektavstånd och vilket respektavstånd som finns i nya 
vindbruksplaner i Sverige.  

Eftersom det pågår ett arbete med att revidera vindbruksplanen, där det ingår att se över 
respektavståndet, bedömer nämnden att förslaget i Tidaholmsförslaget kan tas med i det pågående 
arbetet. En viktig aspekt är dock att Tidaholmsförslaget anger att respektavståndet ska ändras till 
åtta gånger totalhöjden med omedelbar verkan. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en sådan 
ändring bör föregås av den demokratiska process som vanligtvis tillämpas för dokument styrda av 
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plan- och bygglagen då ett ändrande av respektavståndet till åtta gånger totalhöjden påverkar 
vindbruksplanen i betydande omfattning. Den demokratiska processen innebär bland annat att den 
reviderade vindbruksplanen ställs ut på samråd så att alla medborgare i kommunen får en 
möjlighet att lämna synpunkter. 

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

Tidaholmsförslaget. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45/2022 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-28. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-02-24. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2021-12-15. 
 Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-29. 
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§ 98 Beslut om besvarande av motion om politisk 
översyn 
KS 2022/70 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer fortsätta vara, ansträngd. Detta 
innebär att fritidspolitiker kommer behöva fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa 
konsekvenser för hela samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska 
organisationen och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns möjlighet 
att spara pengar även inom politiken. 

Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare 
som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i 
snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är 
arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 ledamöter i 
fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare bestäms utifrån varje partis antal 
mandat i fullmäktige. 

Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens organisation vill 
motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. Motionärerna vill att fritidspolitikerna 
ska vara ett föredöme för såväl medborgare som tjänstepersoner.  

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att: 
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning direkt efter valet 2022.  
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att 

göra en sådan utredning som övriga att-satser i motionen innebär.  
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 

redogöra kostnadsbesparingar i kronor om Tidaholms kommunfullmäktige skulle ha 31 
ordinarie ledamöter och 13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ordinarie ledamöter och 
25 ersättare.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 
redogöra vilka konsekvenser inom den politiska organisationen en sådan omstrukturering 
skulle få både utifrån ekonomiska synpunkter men även utifrån demokratins synpunkter.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 
redovisa om en minskning av antal platser i kommunfullmäktige skulle gynna stora och 
missgynna små partier.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda om det 
finns ett behov av att ha två heltidsarvoderade kommunalråd tillika kommunalråd och 
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oppositionsråd och vad konsekvenserna skulle vara om man minskade det till 1 respektive 
1.5. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23 att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningens beredning kommer fram till följande. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 
fullmäktigeberedning efter valet som ska få i uppdrag att utreda ett antal olika frågeställningar. 
Förvaltningen vill framhålla att det alltid är upp till kommunfullmäktige att besluta om att tillsätta 
en fullmäktigeberedning. Det framgår av § 48 i kommunfullmäktiges arbetsordning att fullmäktige 
får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning besluta om:  

- beredningens uppdrag, 
- beredningens sammansättning, 
- antal ledamöter och arbetsformer,  
- att utse ordförande och en vice ordförande, 
- beredningens mandattid samt 
- tid för återrapportering och förslag från beredningen. 

Förvaltningen konstaterar att det skulle vara fullt möjligt för en fullmäktigeberedning att utreda de 
frågeställningar som motionärerna har lyft fram om kommunfullmäktige anser att motionen ska 
bifallas. Eftersom frågeställningarna är av rent politisk karaktär lämnar inte förvaltningen något 
förslag till beslut om huruvida motionen bör bifallas eller inte. 

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

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46/2022 ”Beslut om besvarande av motion om 

politisk översyn”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om politisk översyn”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-04-01. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

politisk översyn”, 2022-02-23. 
 Motion ”Politisk översyn”, 2022-01-20. 
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§ 99 Beslut om  besvarande av motion om att 
inrätta en återbrukscontainer på 
återvinningscentralen 
KS 2021/210 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i vilken hon framhåller att människor ibland vill göra 
sig av med saker utan att de är trasiga. På kommunens återvinningscentral finns det i dagsläget 
inget annat sätt att göra det än att slänga sakerna bland övrigt skräp. Motionären menar att det är 
ett stort resursslöseri. 

Motionären föreslår att det ska ställas upp en container på återvinningscentralen där det går att 
lämna saker som kan komma till nytta för någon annan. Motionären menar att det är upp till 
samhällsbyggnadsnämnden att avgöra detaljerna kring konceptet men att det borde gå att inrymma 
införandet i nämndens ordinarie budget. 

Motionären yrkar på att: 
- en återbrukscontainer ställs upp på återvinningscentralen vid Siggestorp och att en 

kontinuerlig verksamhet kring denna inrättas. 
- samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer och regler för 

verksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-23 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 44/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
enhetschefen för VA/avfall av vilken det bland annat framgår följande. 

Motionen slår an en viktig del i hur kommunen använder avfallstrappan i sättet att hantera avfall. 
Återbruk är första steget i trappan efter minskad konsumtion. På Siggestorps återvinningscentral 
har förvaltningen i den ordinarie verksamheten planer i enlighet med motionen och har undersökt 
olika kommuners sätt att lösa hanteringen av återvinningscentraler.  

Förvaltningen konstaterar att det inte är lämpligt att endast ordna en uppställningsplats och släppa 
besökarna fria att själva hantera materialet då det riskerar att skapa oreda och, i värsta fall, sluta 
med att det som var användbart blir förstört och ändå slängs.  

Förvaltningen har redan nu med i planeringen för ombyggnad av återvinningscentralen att inrätta 
en permanent återbruksavdelning. Den ska då vara bemannad på ett sådant sätt att ordning kan 
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hållas och att det inte blir en ”skräpbod” utan att det finns ett tydligt värde i materialet som 
lämnas till förmån för återanvändning. 

Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på 
återvinningscentralen bedömer samhällsbyggnadsnämnden att motionen kan bifallas. Dock bör det 
poängteras att införandet av en återbruksfunktion inte kommer att ske omedelbart utan som en 
del i kommande åtgärder och ändringar som väntas ske på återvinningscentralen. Nämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 47/2022 ”Beslut om besvarande av motion om 

att inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att inrätta en återbrukscontainer på 

återvinningscentralen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-01. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44/2022 ”Beslut om yttrande gällande motion att 

inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef 

VA/avfall Karin Steen, 2022-03-02. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion - 

Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”, 
2021-06-23. 

 Motion ”Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat 
avfall, 2021-05-31. 
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§ 100 Anmälan av delegationsbeslut 
KS 2022/4 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt 

att lägga den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens 
senaste sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2022-05-03. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-03. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-04-14. 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2022-04-05. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-04-01 - 2022-04-30. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-03-01 - 2022-03-31. 
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§ 101 Rapporter och inkomna skrivelser 
KS 2022/59 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-03-29 – 2022-04-29. 

KS 2021/36 Landshövdingen – Tack för gott samarbete under Covid -19 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:12 Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser 

den 1 oktober 2022 Sotningsindex 2022 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:13 Beloppsjusteringar i avtal om 

försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:14 2022 års ekonomiska vårproposition samt 

vårändringsbudgeten för 2022 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:15 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:16 Huvudöverenskommelse HÖK 22 med OFRs 

förbundsområde Hälso och sjukvård 
KS 2022/158 Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen (2 stycken)  
KS 2022/171 Myndigheten för digital förvaltning DIGG - Information om Single 

Digital Gateway (SDG) 
 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2022-05-11”, registrator Marie Anebreid, 

2022-04-04. 
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§ 102 Information från kommunalråd, 
kommundirektör och övriga ledamöter 
KS 2022/1 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 

- Arbetet med budgetberedningen och att gällande tidsplan kommer att hållas. 
- Processen kring rekryteringen av en ny kommundirektör.  
- Arbetet med att få en tillförordnad kommundirektör på plats. 

Kanslichef informerar om följande:  

 Att det är ett ansträngt läge för förvaltningarna just nu gällande ledning och styrning.  

Peter Friberg (M) informerar om följande:  

- Stiftelsen Hökensås Tidaholms semesterby kommer under året kunna lösas upp.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 103 Rapport från nämnd för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
KS 2022/6 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkommet dokument till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har kommit in ett dokument från nämnden. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkommet dokument till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsskydd mellersta Skaraborg - Sotningsindex 2022. 
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§ 104 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
KS 2022/7 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Oppositionsråd informerar om: 

- Att diskussionerna i kommunalförbundets direktion just nu är mycket inriktade på 
infrastrukturfrågor. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 105 Rapport från kommunala bolag 
KS 2022/8 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit dokument från de kommunala bolagen. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Energi AB, 2022-03-30. 
 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Bostads AB, 2022-03-30. 
 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Elnät AB, 2022-03-30. 
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§ 106 Beslut om överenskommelse avslut 
kommundirektör 
2022/189 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta följande överenskommelse i samband med att Eva 

Thelin skiljts från tjänst inom Tidaholms kommun:  
o Eva Thelin erhåller 24 månadslöner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut §80/2022 att entlediga Eva Thelin från sin tjänst som 
kommundirektör med omedelbar verkan. Därefter har fackförbundet Vision påkallat förhandling. 

Ställföreträdande kommundirektör tillika personalchef har tillsammans med Skövdes 
förhandlingschef efter förhandlingar med Vision arbetat fram ett förslag till överenskommelse som 
innebär att Eva Thelin erhåller ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner (24x 83 000 kr) 
efter avslut 2022-04-06. 

Förslaget till överenskommelse om 24 månadslöner motsvarar praxis kopplat till LAS (Lagen om 
anställningsskydd) § 39. 

Förslag till beslut 
• Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att anta följande överenskommelse i 

samband med att Eva Thelin skiljts från tjänst inom Tidaholms kommun:  
o Eva Thelin erhåller 24 månadslöner. 

 
Beslutsunderlag 

  Kommunstyrelsens beslut § 80/2022 ” Beslut om entledigande av kommundirektör”, 
2022-04-06.  

Sändlista 
Vision 
Eva Thelin 
Personalavdelningen 
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