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2021/102

§ 237 Information om samordningsförbundet Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förbundschefen för samordningsförbundet Skaraborg besöker
kommunstyrelsen och informerar om förbundets arbete och resultat.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om samordningsförbundet Skaraborg”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-26.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/297

§ 238 Information om budget och handlingsplan för år 2022 för de
kommunala bolagen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
VD:n för de kommunala bolagen informerar kommunstyrelsen om 2022 års
budget och handlingsplan för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostads AB.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om budget och handlingsplan för år 2022
för de kommunala bolagen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2021-09-27.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/293

§ 239 Information om de kommunala bolagens pågående större
investeringsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att de kommunala bolagen två
gånger per år ska redovisa pågående större investeringsprojekt för
kommunstyrelsen.
VD:n för de kommunala bolagen gör en sådan redovisning för
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om de kommunala bolagens pågående
större investeringsprojekt”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2021-09-27.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/64

§ 240 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende september månad år 2021
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos utgör ett överskott mot budget på
8,0 miljoner kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för
prognososäkerhet och på en positiv utveckling av pensionskostnader för hela
kommunen.
Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar 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 september månad år 2021”, förvaltningsekonom Federico
Dell’Anna, 2021-10-25.
✓ Helårsprognos – september 2021 (Kommunstyrelsen).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/63

§ 241 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun avseende september månad år 2021
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver befintliga
månads- och delårsrapporter, månadsvis ska rapportera en uppdaterad
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet
upphävs. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i
samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera
åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2021.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens
åtgärdsplan inte har kompletterats sedan rapporterna i februari, mars, april
och maj. Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att underskottet
beror på att arbetet med delarna i fastighetsstrategin inom
samhällsbyggnadsnämnden är försenade.
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på
pandemin. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en åtgärdsplan inte
har upprättats. Enligt nämndens rapport är anledningen till att en åtgärdsplan
inte har upprättats att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt år 2021 utan
påverka på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar igen.
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar
2,1 procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter september månad visar ett resultat på 44,3 miljoner kronor,
vilket är ett överskott mot budget på 27,3 miljoner kronor. Det motsvarar 5,3
procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde
för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det finns stor osäkerhet kring de
ekonomiska förutsättningarna på grund av den pågående pandemin.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun de senaste tre åren
har gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr. Skulle kommunen
leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att kommunens
lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs.
I delårsrapporten för Tidaholms kommun år 2021 är prognosen att ett av
kommunfullmäktiges strategiska mål inte kommer att uppnås. Orsaken är
covid-19 pandemin som har pågått under hela år 2021. Pandemin har medfört
att evenemang inte har kunnat genomföras samt att kommunens
besöksverksamheter har varit stängda i mycket stor utsträckning.
Kommunledningsförvaltningen har undersökt om en utdelning av ytterligare
medel till nämnderna skulle öka möjligheten att nå målet när året är slut men
har kommit fram till att så inte är fallet. Effekterna av pandemin går inte att
förändra framåt även om verksamheterna har öppnat upp under hösten år
2021. Kommunledningsförvaltningen anser därför inte att ett ärende om
fördelning av ytterligare medel till nämnderna ska lyftas till
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun
avseende september månad år 2021”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2021-10-09.
✓ Helårsprognos september 2021 Tidaholms kommun.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/400

§ 242 Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år
2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
strategisk plan och budget 2022–2024 i enlighet med upprättat förslag.
Övriga punkter i kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ska fortsätta
gälla.
Lena Andersson (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S),
Othmar Fiala (S), Gerogos Moschos (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) avstår
från att delta i beslutet om revidering av strategisk plan och budget för år
2022-2024.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget för år 2022-2024
den 27 september. Efter beslutet har det kommit en ny
skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner.
Den senaste prognosen är bättre än tidigare tack vare en starkare konjunktur
och en snabbare återhämtning av ekonomin efter covid-19 pandemin.
Intäkterna ökar med 8,8 miljoner kronor.
De större förändringarna som är genomförda är omformulering av ett av de
finansiella målen samt ändrad tilldelning till nämnderna.
Det finansiella målet har ändrats från: ”Tidaholms kommun har en God
ekonomisk hushållning, vilket innebär ett resultat motsvarande minst 2 % av
skatter och bidrag”. Till: ”Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande
minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning”.
Ändringen föreslås på grund av att god ekonomisk hushållning i Tidaholms
kommun innebär att: ”God ekonomisk hushållning innebär att vart och ett av
kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål uppnås helt eller delvis
under ett år." Vilket inte enbart innebär att det finansiella målet ska uppnås.
Den ändrade tilldelningen till nämnder innebär utökad budgetram till
barn- och utbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor, till
samhällsbyggnadsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt till
kommunstyrelsen med 1,8 miljoner kronor
Det budgeterade resultatet höjs med 2,0 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten ändras genom att objekt förskola Fröjered ändras till 2,5
miljoner kronor och 2,5 miljoner läggs till förskola Madängsholm för år 2022.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera strategisk plan och budget 2022–2024 i enlighet
med upprättat förslag. Övriga punkter i kommunfullmäktiges beslut
§ 121/2021 ska fortsätta gälla.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering Strategisk plan och Budget 2022-2024”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-20.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ”Beslut om strategisk plan och
budget för år 2022-2024”, 2021-09-27
✓ Revidering Strategisk plan och budget 2022-2024, 2021-10-26

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2021/91

§ 243 Beslut om budget för kommunstyrelsen för år 2022
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för
kommunstyrelsens verksamheter avseende år 2022 under
förutsättningar att kommunfullmäktige under sitt sammanträde
2021-11-29 beslutar att revidera strategisk plan och budget för år
2022-2024 i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens budgetram för år 2022 innehåller den verksamhet som
bedrivs inom kommunstyrelsens olika avdelningar. De delar som innefattar
pensioner, bidrag, transfereringar och riktade budgetprioriteringar återfinns
under finansförvaltningen.
Budgeten för kommunstyrelsens olika avdelningar är baserad på en
traditionell budgetuppräkning. Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget
för respektive verksamhet inom kommunstyrelsen. Förslaget bygger på
revideringen av strategisk plan och budget för år 2022-2024 som väntas
behandlas av kommunfullmäktige den 2021-11-29.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2021 uppgår till 13 miljoner
kronor varav 10 miljoner kronor avser kommunens investeringsreserv.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag
till budget för kommunstyrelsens verksamheter avseende år 2022
under förutsättningar att kommunfullmäktige under sitt sammanträde
2021-11-29 beslutar att revidera strategisk plan och budget för år
2022-2024 i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens budget 2022”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2021-10-26.
✓ Budgetram per enhet kommunstyrelsen 2022.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/341

§ 244 Beslut om firmatecknare för Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på
firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2021-11-03.
Sammanfattning av ärendet
Firmatecknare för Tidaholms kommun, organisationsnummer 212000-1736,
från och med 2021-11-03.
Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan
nämnda utse var och en för sig av följande personer:
Runo Johansson

Eva Thelin

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef

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

Louise Holmvik

Anna Ståhl

Ekonomichef

Controller

Redovisningsansvarig

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

med kontrasignering med en annan av följande personer:

Ordförandes sign

Petra Larsson

Anna Ståhl

Mirjana Dragojevic

Ekonomiassistent

Redovisningsansvarig

Ekonomiassistent

Henrik
Johansson
Ekonomichef

Federico Dell’Anna

Louise Holmvik

Förvaltningsekonom

Controller

Justerandes sign

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

Anna Ståhl

Ekonomiassistent

Mirjana
Dragojevic
Redovisningsansvarig Ekonomiassistent

Henrik Johansson

Federico Dell’Anna

Louise Holmvik

Ekonomichef

Förvaltningsekonom

Controller

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

Louise Holmvik
Controller

Federico Dell’Anna

Anna Ståhl

Förvaltningsekonom

Redovisningsansvarig

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

Anna-Karin Skatt
Kommunstyrelsens vice ordförande

med kontrasignering med en annan av:
Henrik Johansson
Ekonomichef
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget gäller från och med
2021-11-03.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare Tidaholms kommun från och med
2021-11-03”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2021-10-26.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2021/341

§ 245 Beslut om beslutsattestanter för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på
beslutattestanter. Förslaget gäller från och med 2021-11-03.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag på beslutsattestanter
för kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens
verksamheter samt för balanskonton från och med 2021-11-03.
Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen får ekonomichef besluta om
ändring och komplettering av beslutattestanter under året för
kommunstyrelsens verksamheter och för balansräkning.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag på beslutattestanter. Förslaget gäller från och med
2021-11-03.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelser ”Beslutsattestanter Kommunstyrelsen från och med
2021-11-03”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2021-10-26.
✓ Attestanter balanskonton kommunstyrelsen från och med 2021-11-03.
✓ Attestanter verksamheter kommunstyrelsen från och med 2021-11-03.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/285

§ 246 Beslut om revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
upprättat förslag till områdesbestämmelser för Hellidsberget.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 109/2021, att nämnden
har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera
områdesbestämmelserna för Hellidsberget. Bestämmelserna upprättades år
1990.
Enligt tjänsteskrivelsen som ligger till grund för ärendet i nämnden är syftet
med revideringen att freda ett begränsat område på Hellidsberget för friluftsliv
och tätortsnära grönområde i enlighet med intentionerna i den kommande
översiktsplanen. Detta genom att begränsa nybyggnationer av bostadshus
inom ett begränsat område som samtidigt ges bestämmelsen ”Tätortsnära
grönområde”. Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt få insyn i, och
styra, den tillkommande bebyggelsen inom ett område som berör en större del
av Hellidsberget med befintlig karaktärsfull bostadsbebyggelse.
Områdesbestämmelser upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) och
genomförs med ett utökat förfarande.
Upprättade handlingar har hållits tillgängliga för både samråd och granskning.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna upprättade handlingar
till reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens
förslag till beslut.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta upprättat förslag till områdesbestämmelser för
Hellidsberget.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123/2021 ”Beslut om
revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget”, 2021-10-20.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-07.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109/2021 ”Beslut om antagande
av reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget”, 2021-08-26.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av reviderade
områdesbestämmelser för Hellidsberget”, planarkitekt Marie Bengtzon,
2021-08-10.
✓ Plankarta – Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget,
antagandehandling, 2021-08-10.
✓ Planbeskrivning - Revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget, antagandehandling, 2021-08-10.
✓ Granskningsutlåtande, 2021-08-10.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/162

§ 247 Beslut om antagande av översiktsplan för Tidaholms
kommun "ÖP2030"
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
upprättade handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP
2030”.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2017 har det pågått ett arbete med att upprätta en ny översiktsplan
för Tidaholms kommun. En medborgardialog kring inriktning och utformning av
översiktsplanen genomfördes under år 2018 och samråd om upprättade
handlingar hölls år 2019. Under våren år 2021 hölls granskningsutställning för
förslag till det upprättade förslaget till översiktsplan: ÖP2030. Efter sista
genomförda revideringar presenteras nu handlingar för antagande.
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön i Tidaholms kommun. Planen ska ge vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättade handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan
”ÖP 2030”.
- Tony Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124/2021 ”Beslut om
antagande av översiktsplan för Tidaholms kommun "ÖP2030"”,
2021-10-20.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av "ÖP2030” - Översiktsplan
för Tidaholms kommun”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2021-10-09.
✓ Del 1 Planförslag ÖP 2030, antagandehandling
✓ Del 2 Tidaholm idag ÖP 2030, antagandehandling
✓ Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030, antagandehandling
✓ Granskningsutlåtande ÖP 2030

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

19

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-03

Kommunstyrelsen

2021/315

§ 248 Beslut om antagande av intern kontrollplan 2021-2022 för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till intern
kontrollplan för år 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje
för intern kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt. 2021/2022 års interna kontrollplan visar identifierade
risker och vilka kontroller som kommer att utföras för att följa upp att
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt att den följer lagar och
regler.
Kommunstyrelsens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys utförd av
kommunledningsförvaltningens olika avdelningar. Sammantaget har
kommunledningsförvaltningen identifierat 85 risker.
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16,
som ingår i planen. Den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen innehåller
12 risker som ska kontrolleras. Uppföljningen av utförda kontroller kommer att
redovisas för kommunstyrelsen i mars 2022.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat
förslag till intern kontrollplan för år 2021/2022.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2021 ”Beslut om
antagande av intern kontrollplan 2021-2022 för kommunstyrelsen”,
2021-10-20.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan
2020/2021 för kommunstyrelsen”, kanslichef Anna Eklund,
2021-10-08.
✓ Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2021/2022.
Sändlista
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 249 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 2020-2021 och
uppföljning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 20202021
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna
åtgärder för 2020/2021.
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för 2020/2021.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap. 6 § kommunallagen att det är nämndens, i det här fallet
kommunstyrelsens, ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Kommunens riktlinje för intern kontroll anger syfte med den interna kontrollen
samt beskriver hur arbetet med intern kontroll ska organiseras och vilka
aktiviteter som ska genomföras årligen.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för
2020/2021 och sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där
kontrolluppföljningen för 2020/2021 påvisade avvikelser och därmed behov av
åtgärder som redovisas. Uppföljningen av åtgärder ska enligt riktlinjen
redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, i samband
med förslag till nästkommande interna kontrollplan. Uppföljningen redovisas
därför i samma rapport som den interna kontrollplanen för 2021/2022, i
avsnitt 3.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort en uppföljning av
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för 2020/2021. Denna
uppföljning redovisas även i samma rapport som den interna kontrollplanen för
2021/2022, i avsnitt 4. Uppföljningen är baserad på ett frågeformulär som
besvarats av kommunledningsförvaltningens enhetschefer. De frågor som
besvarats med antingen delvis eller nej har kommenterats samt kompletterats
med en framtagen åtgärd.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för
2020/2021.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2021 ”Beslut om
uppföljning av framtagna åtgärder 2020-2021 och uppföljning av
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 2020-2021”, 2021-10-20.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av framtagna åtgärder 2020/2021 och
uppföljning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll
2020/2021”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08.
✓ Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2021/2022, avsnitt 3 samt
avsnitt 4, 2020-10-09.
Sändlista
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 250 Beslut om svar till kommunrevisionen inför årlig
ansvarsprövning år 2021
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att avge sitt svar till kommunrevisionen
inför årlig ansvarsprövning år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevision ska möta kommunstyrelsens presidium och kommundirektör
den 16 november som en del av revisorernas årliga ansvarsprövning.
Revisionen har förberett ett antal frågor som de önskar att kommunstyrelsen
besvarar i skriftlig form och skickar till revisorerna senast 9 november.
Frågorna och svaren kommer ligga till grund för mötet den 16 november.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kommunstyrelsens
svar på revisorernas frågor vilket presenteras i bilaga. Förslaget kan sedan
kompletteras med kommunstyrelsens eventuella synpunkter när
kommunstyrelsen behandlar ärendet under sitt sammanträde den 3
november.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avge sitt svar till
kommunrevisionen inför årlig ansvarsprövning år 2021.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar till kommunrevisionen inför årlig
ansvarsprövning år 2021”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-22.
✓ Förslag ”Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens frågor”,
kanslichef Anna Eklund, 2021- 10-25.
✓ Frågor från kommunrevisionen ” Tidaholms kommun, ansvarsprövning
2020, Frågor inför möte med kommunstyrelsen 2020-11-05.
✓ Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021”.
✓ Intern kontrollplan 2021/2022.
✓ Riskanalys inför Intern kontrollplan, 2021/2022.
✓ Resultat enkätundersökning – Utbildning i barnkonventionen.
✓ Rutin ”Barnperspektiv i tjänsteskrivelser”.
✓ Policy ”Barnets rättigheter”.
✓ Anvisningar måluppfyllnad.
Sändlista
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 251 Beslut om kommunens klimatlöften under år 2022
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att anta och genomföra fem klimatlöften
under år 2022:
- Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya
avtal.
- Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar.
- Kommunen minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
- Kommunen genomför energieffektiviseringar.
- Kommunen har en koldioxidbudget.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer
om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen
ska vara en fossiloberoende region år 2030. Klimat 2030 är en kraftsamling
som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i
samverkan med andra aktörer såsom olika företag, kommuner, högskolor och
andra organisationer.
Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen har nu bjudit in Tidaholms
kommun att delta i ”Kommunernas klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är
Klimat 2030:s satsning för år 2022 där alla Västra Götalands kommuner bjuds
in att anta klimatlöften, utifrån en lista med 20 åtgärder där kommunen har
rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
besluta att anta och genomföra fem klimatlöften under år 2022.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta och
genomföra fem klimatlöften under år 2022:
- Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya
avtal.
- Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar.
- Kommunen minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
- Kommunen genomför energieffektiviseringar.
- Kommunen har en koldioxidbudget.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om
kommunens klimatlöften under år 2022”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunens klimatlöften 2021 - Klimat
2030”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om yttrande
gällande klimatlöften för 2022”, 2021-09-23.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande klimatlöften för 2022”,
miljöstrateg David Lindh, 2021-09-15.
✓ Inbjudan till kommunerna att delta i kommunernas klimatlöften inom
klimat 2030, 2021-06-07.
✓ Kommunernas klimatlöften inför 2022, 2021-06-07.
✓ Beskrivning av Kommunernas klimatlöften inför 2022, 2021-06-07.
✓ Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022, 2021-06-07.
Sändlista
Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 252 Beslut om revidering av riktlinje för styrdokument
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje för styrdokument i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-06 att anta riktlinje för styrdokument
som kommunledningsförvaltningen hade tagit fram. Anledningen till att
förvaltningen tog fram riktlinjen var att det cirkulerade flera olika styrdokument
som kommunen själv hade antagit. Benämningen på dessa dokument
varierade och allt från policy, plan, handbok, riktlinje, strategi och anvisning
förekom. Tanken var att en fast terminologi och en tydlig namngivning av
dokumenten efter deras olika roller skulle underlätta både vid framtagandet av
dokumenten och vid tillämpningen av dem.
Det har nu gått sex år sedan riktlinjen antogs och
kommunledningsförvaltningen bedömer att riktlinjen fyller en bra funktion.
Sedan riktlinjen antogs har antalet olika benämningar på styrdokument
minskat avsevärt och det är nu betydligt bättre ordning på de styrdokument
som antas.
I samband med att förvaltningen har tagit fram en ny grafisk profil för
kommunen har det uppkommit ett behov av att revidera riktlinjen. Detta då
samtliga mallar som används i kommunen gås igenom och det har
identifierats saker som kan förenklas och förbättras i mallarna för
styrdokument. För att dessa förbättringar ska kunna genomföras måste
riktlinjen revideras. Kommunledningsförvaltningen har även passat på att se
över riktlinjen som helhet och det har gjorts en del justeringar för att öka
tydligheten och användarvänligheten ytterligare.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje
för styrdokument i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131/2021 ”Beslut om
revidering av riktlinje för styrdokument”, 2021-10-20.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje för styrdokument”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-20.
✓ Utkast - Riktlinje för styrdokument.
✓ Utkast - Riktlinje för styrdokument med rödgrön markering.
Sändlista
Samtliga nämnder
Samtliga enheter på kommunledningsförvaltningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 253 Beslut om revidering av riktlinje för arbetsmiljö
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje för arbetsmiljö i enlighet
med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinje för arbetsbetsmiljö har reviderats med anledning av
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Arbetsanpassning”. Föreskriften ersätter den
tidigare föreskriften ”Arbetsanpassning och rehabilitering”. Föreskriften
tydliggör hur arbetsgivaren ska hantera individuellt behov av
arbetsanpassning.
Det som har ändrats i riktlinjen är att en definition av begreppet
arbetsanpassning har lagts in samt ytterligare några mindre justeringar. Det
ska tas fram en rutin som kommer beskriva mer ingående hur arbetssätt och
process kommer att gå till. Rutinen antas på tjänstepersonsnivå.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje
för arbetsmiljö i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132/2021 ”Beslut om
revidering av riktlinje för arbetsmiljö”, 2021-10-20.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje för arbetsmiljö”,
personalkonsult Sofia Petersson, 2021-10-07.
✓ Utkast - Riktlinje för arbetsmiljö.
Sändlista
Personalavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 254 Beslut om besvarande av motion om att utvärdera
resursfördelningsmodellen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Runo Johansson (L) har lämnat in en motion där han framhåller att
resursfördelningsmodellen i stort sett har fungerat bra. Vidare framhåller
motionären att revisorerna har riktat kritik mot resursfördelningsmodellens
funktionssätt och ändamålsenlighet. Motionärerna framhåller vidare att den
allvarligaste kritiken har kommit från tjänstepersoner som inte upplevt
budgeten som styrande för verksamheten samt att politiker gömmer sig
bakom resursfördelningsmodellen. Denna kritik kom från en granskning av
ekonomistyrningen inom social- och omvårdnadsnämnden genomförd av
Deloitte.
Motionären framhåller att modellen och dess tillämpande behöver utvärderas.
Motionären yrkar på att resursfördelningsmodellens ändamålsenlighet och
dess tillämpning i Tidaholms kommun utvärderas av någon utomstående, att
det i utvärderingen ska ingå förslag på hur resursfördelningsmodellen kan
”skruvas i” för att fungera bättre i de delar revisorerna uttalat kritik samt att det
presenteras alternativa budgetmodeller och vilka för- och nackdelar de skulle
innebära för Tidaholms kommun jämfört med resursfördelningsmodellen.
Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och framhåller att
förvaltningen anser att stora delar av resursfördelningsmodellen fungerar bra
och är viktig för att ge rätt förutsättningar till politiken att fördela medel mellan
nämnderna. När volymer ändras, ändras också tilldelningen till nämnderna.
Om det finns en vilja att granska, förändra och revidera
resursfördelningsmodellen går det att genomföra i samband med att
budgetberedningen bereder ärendet av strategisk plan och budget inför beslut
i kommunfullmäktige. I samband med detta kan också alternativa
budgetmodeller samt deras för- och nackdelar presenteras.
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det inte är
resursfördelningsmodellen som fördelar medel till nämnderna utan det fattade
politiska beslutet i kommunfullmäktige. För att tjänstepersoner ska känna att
budgeten är styrande behöver politiker och tjänstpersoner informera om, och
tydliggöra, att det är politiska beslut som ligger till grund för budgeten i både
kommunfullmäktige och i respektive nämnd.
Om en extern granskning ska genomföras av resursfördelningsmodellen
måste också medel för den granskningen avsättas i budgeten. En granskning
av denna storleksordning uppskattas kosta cirka 400 tkr.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen anser att det finns möjligheter till justering och
revidering av modellen i den ordinarie budgetprocessen och anser därför inte
att det inte finns något behov av att genomföra en extern utredning.
Förvaltningen anser att motionen bör avslås.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 129/2021
”Beslut om besvarande av motion om att utvärdera
resursfördelningsmodellen”, 2021-10-20.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion att utvärdera
resursfördelningsmodellen”, ekonomichef Henrik Johansson,
2021-09-15.
✓ Motion om att utvärdera resursfördelningsmodellen, 2021-06-11.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

29

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-03

Kommunstyrelsen

2018/433

§ 255 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Ingemar Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att välja Runo Johansson (L) till ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2021-11-03 till
2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att entlediga Ingemar Johansson
(L) från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen från
och med 2021-10-25.
Kommunstyrelsen ska med anledning av detta förrätta ett fyllnadsval av
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige beslutade
2021-10-25 att välja Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsen för
perioden 2021-10-25 till 2022-12-31. Det framgår av § 32 i kommunstyrelsens
reglemente att kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i
kommunstyrelsens utskott. Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att
det är underförstått att det är Runo Johansson som ska väljas till ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att välja Runo
Johansson (L) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för
perioden 2021-11-03 till 2022-12-31.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Ingemar Johansson (L)”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2021-10-26.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 143/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Ingemar Johansson (L), 2021-10-25.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
Sändlista
Den valde
Personalavdelningen
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§ 256 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens personalutskott
efter Ingemar Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att välja Runo Johansson (L) till ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott för perioden 2021-11-03 till
2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att entlediga Ingemar Johansson
(L) från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen från
och med 2021-10-25.
Kommunstyrelsen ska med anledning av detta förrätta ett fyllnadsval av
ledamot i kommunstyrelsens personalutskott. Kommunfullmäktige beslutade
2021-10-25 att välja Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsen för
perioden 2021-10-25 till 2022-12-31. Det framgår av § 32 i kommunstyrelsens
reglemente att kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i
kommunstyrelsens utskott. Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att
det är underförstått att det är Runo Johansson som ska väljas till ny ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att välja Runo
Johansson (L) till ledamot i kommunstyrelsens personalutskott för
perioden 2021-11-03 till
2022-12-31.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens
personalutskott efter Ingemar Johansson (L)”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2021-10-26.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 143/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Ingemar Johansson (L), 2021-10-25.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
Sändlista
Den valde
Personalavdelningen
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§ 257 Fyllnadsval av ombud vid Litografiska akademins
årsstämmor för mandatperioden 2019-2022 efter Ingemar
Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att välja Anna-Karin Skatt (S) till ombud vid
Litografiska akademins årsstämmor för mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att entlediga Ingemar Johansson
(L) från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen från
och med 2021-10-25.
Kommunstyrelsen ska därför förrätta ett fyllnadsval av ombud vid Litografiska
akademins årsstämmor för mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att välja Anna-Karin Skatt (S) till
vice ordförande i kommunstyrelsen. Eftersom Ingemar Johansson (L) hade sitt
uppdrag som ombud vid Litografiska akademins årsstämmor i egenskap av
vice ordförande i kommunstyrelsen bedömer kommunledningsförvaltningen att
det är underförstått att det är Anna-Karin Skatt (S) som ska föreslås som nytt
ombud.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att välja Anna-Karin
Skatt (S) till ombud vid Litografiska akademins årsstämmor för
mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ombud vid Litografiska akademins
årsstämmor för mandatperioden 2019-2022 efter Ingemar Johansson
(L)”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-26.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 143/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Ingemar Johansson (L), 2021-10-25.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
Sändlista
Den valde
Litografiska akademin
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§ 258 Val av ombud, samt ersättare för ombud, vid bolagsstämmor
med Tidaholms Energi AB
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att Runo Johansson (L) ska väljas till
kommunens ombud, samt att Anna-Karin Skatt (S) ska väljas till
ersättare för ombud, vid bolagsstämmor med moderbolag Tidaholms
Energi AB för tiden efter bolagsstämman år 2020 till och med
bolagsstämman år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 att välja dåvarande ordförande i
kommunstyrelsen, Anna-Karin Skatt (S), till ombud och dåvarande vice
ordförande i kommunstyrelsen, Runo Johansson (L), till ersättare för ombud
vid bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att välja Runo Johansson (L) till
ordförande i kommunstyrelsen och Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande i
kommunstyrelsen. Med anledning av bytet på ordförandeposterna bör
kommunstyrelsen göra ett nytt val inför bolagsstämmor med Tidaholms Energi
AB.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Runo Johansson
(L) ska väljas till kommunens ombud, samt att Anna-Karin Skatt (S)
ska väljas till ersättare för ombud, vid bolagsstämmor med moderbolag
Tidaholms Energi AB för tiden efter bolagsstämman år 2020 till och
med bolagsstämman år 2023.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Val av ombud, samt ersättare för ombud, vid
bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2021-10-26.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 74/2020 ”Beslut om val av ombud, samt
ersättare för ombud, till bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB”,
2020-04-01.
Sändlista
De valda
Tidaholms Energi AB
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§ 259 Val av representant till samordningsförbundet Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att utse Runo Johansson (L) till Tidaholms
representant i samordningsförbundet Skaraborgs styrelse från den 3
november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 att utse dåvarande ordförande för
kommunstyrelsen, Anna-Karin Skatt (S), till Tidaholms representant i
samordningsförbundet Skaraborgs styrelse från den 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att välja Runo Johansson (L) till ny
ordförande i kommunstyrelsen. Med anledning av bytet på ordförandeposten
bör kommunstyrelsen göra ett nytt val.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Runo
Johansson (L) till Tidaholms representant i samordningsförbundet
Skaraborgs styrelse från den 3 november 2021.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Val av representant till samordningsförbundet
Skaraborg”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-26.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 191/2020 ”Val av ledamot till
Samordningsförbundet Skaraborg”, 2020-10-14.
Sändlista
Den valde
Samordningsförbundet Skaraborg
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§ 260 Val av ägarrepresentant till samordningsförbundet
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) till Tidaholms
kommuns ägarrepresentant för samordningsförbundet Skaraborg för
perioden 2021-11-03 till 2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 att utse dåvarande vice ordförande i
kommunstyrelsen, Ingemar Johansson (L), till Tidaholms kommuns
ägarrepresentant för samordningsförbundet Skaraborg för perioden
2021-09-08 till 2022-10-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att välja Anna-Karin Skatt (S) till ny
vice ordförande i kommunstyrelsen. Med anledning av bytet på vice
ordförandeposten bör kommunstyrelsen göra ett nytt val.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Anna-Karin
Skatt (S) till Tidaholms kommuns ägarrepresentant för
samordningsförbundet Skaraborg för perioden 2021-11-03 till
2022-12-31.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Val av ägarrepresentant till samordningsförbundet
Skaraborg”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-26.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 194/2021 ”Val av ägarrepresentant till
samordningsförbundet Skaraborg”, 2021-09-08.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
Sändlista
Den valde
Samordningsförbundet Skaraborg
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§ 261 Val av ordinarie ombud och ersättare till Kommuninvests
föreningsstämma
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att utse Runo Johansson (L) till ordinarie
ombud och Anna-Karin Skatt (S) till ersättare vid Kommuninvests
föreningsstämmor för perioden 2021-11-03 - 2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-09 att utse kommunstyrelsens
dåvarande ordförande, Anna-Karin Skatt (S), till ordinarie ombud och
kommunstyrelsens dåvarande vice ordförande, Runo Johansson (L), till
ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för perioden 2019-01-01 2022-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att välja Runo Johansson (L) till
ordförande i kommunstyrelsen och Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande i
kommunstyrelsen. Med anledning av bytet på ordförandeposterna bör
kommunstyrelsen göra ett nytt val.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Runo
Johansson (L) till ordinarie ombud och Anna-Karin Skatt (S) till
ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för perioden
2021-11-03 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Val av ordinarie ombud och ersättare till
Kommuninvests föreningsstämma”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2021-10-26.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 17/2019 ”Val av ordinarie ombud och
ersättare till Kommuninvest föreningsstämma mandatperiod
2019-2022”, 2019-01-09.
Sändlista
Den valde
Kommuninvest
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§ 262 Val av ledamot och ersättare till Delregionalt
kollektivtrafikråd Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att utse Runo Johansson (L) till ledamot
och Anna-Karin Skatt (S) till ersättare i Delregionalt kollektivtrafikråd
Skaraborg för perioden 2021-11-03 - 2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-09 att utse kommunstyrelsens
dåvarande ordförande, Anna-Karin Skatt (S), till ledamot och
kommunstyrelsens dåvarande vice ordförande, Runo Johansson (L), till
ersättare i Västtrafiks delregionala ägarråd för perioden 2019-01-01 2022-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att välja Runo Johansson (L) till
ordförande i kommunstyrelsen och Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande i
kommunstyrelsen. Med anledning av bytet på ordförandeposterna bör
kommunstyrelsen göra ett nytt val.
Västtrafiks delregionala ägarråd har bytt namn till Delregionalt
kollektivtrafikråd Skaraborg.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Runo
Johansson (L) till ledamot och Anna-Karin Skatt (S) till ersättare i
Delregionalt kollektivtrafikråd Skaraborg för perioden 2021-11-03 2022-12-31.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Val av ledamot och ersättare till Delregionalt
kollektivtrafikråd Skaraborg”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2021-10-26.
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 18/2019 ”Val av ledamot och ersättare till
Västtrafiks delregionala ägarråd 2019-2022”, 2019-01-09.
Sändlista
Den valde
Delregionalt kollektivtrafikråd Skaraborg
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§ 263 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2021-10-26.
✓ Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2021-10-13.
✓ Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2021-10-01.
✓ Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott,
2021-10-01.
✓ Förteckning över nyanställda 2021-09-01 – 2021-09-30.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

38

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-03

Kommunstyrelsen

2020/401

§ 264 Rapporter och inkomna skrivelser
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 2021-09-28 – 2021-10-24.
KS 2020/301
KS 2020/301
KS 2020/302
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/65
KS 2021/217
KS 2021/217
KS 2021/310
KS 2021/323
KS 2021/333

Rapport granskning av registerförteckning jävsnämnden
2021
Rapport granskning av registerförteckning valnämnden 2021
Rapport granskning av registerförteckning överförmyndaren
2021
SKR - Cirkulär 21:35 Budgetförutsättning för åren 2021-2024
SKR - Cirkulär 21:36 Premie för TGL KL 2022
Granskning detaljplan Tidaholms kommun - Älvstorp 1:45
m.fl.
Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 20222024 för Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst - Delårsrapport 2021
Samråd detaljplan Tidaholms kommun - Figuren 3 och 11
Skrivelse - Sortering av matavfall
Beslut BUN 2021-10-14
Information om uppföljning av handlingsplan Giftfri skola och
förskola

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2021-11-03”,
registrator Marie Anebreid, 2021-10-26.
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§ 265 Information från kommunalrådet, kommundirektören och
övriga ledamöter
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet, kommunaldirektören och övriga ledamöter har inte något att
rapportera.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-
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§ 266 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att
rapportera om.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-
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§ 267 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit dokument från Skaraborgs
kommunalförbund.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Protokoll Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte 2021-09-10.
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§ 268 Rapport från de kommunala bolagen
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
✓ 2021-10-07 Styrelseprotokoll nr 9 Tidaholms Bostads AB.
✓ 2021-10-07 Styrelseprotokoll nr 8 Tidaholms Energi AB.
✓ 2021-10-07 Styrelseprotokoll nr 6 Tidaholms Elnät AB.
✓ 2021-10-07 Protokoll extra bolagsstämma Tidaholms Energi AB.
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§ 269 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga
förtroendevalda i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom socialdemokraterna
och vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är
desamma som i kommunfullmäktige.
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i
kommunstyrelsen återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny
kommunstyrelse.
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och
fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03.
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§ 270 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att inhämta kultur- och fritidsnämndens
yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är
desamma som i kommunfullmäktige.
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kultur- och
fritidsnämnden återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny
kultur- och fritidsnämnd.
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner.
Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet måste det första skickas
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att inhämta kultur- och
fritidsnämndens yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och
fritidsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast
2021-12-31.
Beslutsunderlag
- Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och
fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 271 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga
förtroendevalda i jävsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att inhämta jävsnämndens yttrande kring
förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för
samtliga förtroendevalda i jävsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är
desamma som i kommunfullmäktige.
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner.
Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet måste det första skickas
till jävsnämnden för yttrande.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att inhämta
jävsnämndens yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31.
Beslutsunderlag
- Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och
fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03.
Sändlista
Jävsnämnden
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