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2021/7

§ 272 Information om Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektören för Skaraborgs kommunalförbund besöker
kommunstyrelsen och informerar om kommunalförbundet.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om Skaraborgs kommunalförbund”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2021/117

§ 273 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende
januari-oktober år 2021
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2021 visar ett överskott på 8,5
miljoner kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för
prognososäkerhet för hela kommunen och på en positiv utveckling av
pensionskostnader.
Kommunledningsförvaltingen förväntas redovisa ett överskott mot budget på
0,5 miljoner kronor.
2021-10-31 består personalstyrkan av 39 anställda motsvarande 38
årsarbetare.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av månadsrapport för kommunstyrelsen
för januari - oktober år 2021”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna,
2021-11-12.
✓ Månadsrapport - oktober 2021 (Kommunstyrelsen)

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 274 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari-oktober år 2021
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade under våren 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 och mars.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att underskottet beror på att
arbetet med fastighetsstrategin är försenat. När försäljningar och förändringar
inom fastighetsbeståndet är genomförda har samhällsbyggnadsnämnden en
budget i balans inför år 2022.
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på
pandemin. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en åtgärdsplan inte
har upprättats. Enligt nämndens rapport har åtgärdsplanen inte upprättats
eftersom eventuella åtgärder 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 oktober månad visar ett resultat på 48 miljoner kronor vilket
är ett överskott mot budget på 31 miljoner kronor. Det motsvarar 5,8 procent
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin.
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.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun
avseende september månad år 2021”, controller Louise Holmvik,
2021-11-03.
✓ Rapport – Månadsrapport oktober 2021 Tidaholms kommun.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 275 Beslut om förtida inlösen av ansvarsförbindelse
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 12,5 miljoner kronor på 2021 för
att genomföra en partiell inlösen av IPR. Kostnaden belastar kontot för
pensionsutgifter som finns i kommunstyrelsens budget.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Tidaholms kommuns senaste helårsprognos kommer kommunen att
redovisa ett resultat på 48 miljoner kronor. I samband med detta finns en
möjlighet att lösa in delar av kommunens pensionsskuld för att minska
framtida kostnader. Den offert som är inhämtad från KPA gäller inlösen av IPR
(intjänad pensionsrätt) och avser pension intjänad fram till år 1998 och som
finns i kommunens ansvarsförbindelse.
Kommunen kommer kommande år få det svårare att nå de ekonomiska målen
då kostnaderna ökar på grund av demografiska förändringar samtidigt som
befolkningsantalet minskar. Att använda överskottet för att genomföra en
partiell inlösen under år 2021 kommer minska kostnaderna från och med år
2024 med mellan 0,5–0,6 miljoner kronor årligen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår en inlösen på cirka 12,5 miljoner
kronor. Resterande del av överskottet som är prognostiserat kommer behövas
för att finansiera investeringar i kommunen kommande år. År 2012 beslutade
kommunfullmäktige om inlösen av IPR på 140 miljoner kronor. Beslutet
påverkade kommunens resultat då det blev ett mycket stort underskott år
2012. Den här gången är det en mindre inlösen som föreslås som inte
påverkar kommunens resultat på samma sätt vilket gör att
kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen kan fatta beslut i
ärendet.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 12,5
miljoner kronor på 2021 för att genomföra en partiell inlösen av IPR.
Kostnaden belastar kontot för pensionsutgifter som finns i
kommunstyrelsens budget.
- Lena Andersson (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
✓ Offert Inlösen arbetstagare, 2021-11-23.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om partiell inlösen av IPR”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2021-11-22.
✓ Presentation offerter Tidaholms kommun, 2021-11-17.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 276 Beslut om förstudie för investeringsprojekt Idrottshall
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
förstudien samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta projektering av
projektet.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av
kommunfullmäktige i september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett
objekt gällande renovering av Idrottshallen. Kultur- och fritidsnämnden har
genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Av förstudien framgår det att Idrottshallen under dagtid används som
gymnastiksal för gymnasiet och under kvällstid hyrs den ut till föreningslivet. I
bottenvåningen ligger Idrottshistoriska museet.
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har under många år uttryckt ett behov av
en lokal med möjlighet att montera fasta redskap och ha en hoppgrop.
Idrottshallen, som inte uppfyller kraven på fullmåttshall, skulle vara en bra
lokal att anpassa för TGS behov. Halva hallen skulle hyras ut till TGS med
årshyra och det skulle finnas möjlighet att använda andra halvan av hallen för
gymnasieskolans undervisning samt uthyrning för träning på timbasis
Idrottshallen innehåller även en lokal i källaren (boxningslokalen) som skulle
passa till TGS andra verksamheter, till exempel gymmix. Flytten av TGS från
Forshallen till Idrottshallen skulle innebära en helhetslösning där
förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samtidigt som en
fullmåttshall frigörs för andra,och nya, idrotter.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för
projektet i investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten
för ökade kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). I förstudien finns
det en tydlig beskrivning över vilka insatser som ska genomföras och en
uppskattad kostnad för detta.
Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som
krävs för att gå vidare till projekteringssteget.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna förstudien samt att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden starta projektering av projektet.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering
idrottshallen”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-11.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106/2021, ”Beslut om förstudie
iordningställande av Idrottshallen”, 2021-11-09.
✓ Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-09.
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§ 277 Beslut om förstudie för investeringsprojekt ishall
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
förstudien samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta projektering av
projektet.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av
kommunfullmäktige i september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett
objekt gällande renovering av ishallen. Kultur- och fritidsnämnden har
genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Av förstudien framgår det bland annat att den befintliga sargen är en träsarg
som har suttit sedan år 1986. Sargen har lagats i flera omgångar och är i
dagsläget så sliten att den medför en skaderisk. Rören under grusbädden är
original sedan år 1968 och har inte bytts sedan rinken var en utomhusrink. Då
rören dels är gamla, och enbart skyddas av en grusbädd, finns det stor risk för
brott på rören.
Vid Svenska ishockeyförbundets senaste besiktning av ishallen konstaterade
besiktningsmannen att det inte är säkert att den kommer gå igenom vid nästa
besiktningstillfälle som kommer infalla år 2022.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för
projektet i investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten
för ökade kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). I förstudien finns
det en tydlig beskrivning över vilka insatser som ska genomföras och en
uppskattad kostnad för detta.
Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som
krävs för att gå vidare till projekteringssteget.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna förstudien samt att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden starta projektering av projektet.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering ishall”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-11.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105/2021, ”Beslut om förstudie
renovering ishall”, 2021-11-09.
✓ Förstudierapport renovering ishall, 2021-11-09.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 278 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 238 779 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets borgensram uppgår till 218 779 000 kr per 2021-12-31.
Budgeterad nyupplåning avser investeringar och anskaffning av gatubelysning
och upp går till 20 000 000 kr.
Låneskuld
INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
Kommuninvest
Kommuninvest

Budgeterad nyupplåning 2022
Summa låneskuld

LÅNENR

LÖPTID

117934
129474
93302
105901
122598
80697
138470
128251
112152
364973137
681856
681825
Ersätter 681856
Ersätter 681825

2022-10-24
2025-10-16
2022-12-01
2023-11-13
2024-10-02
2021-09-15
2026-11-12
2023-11-13
2022-05-28
2026-12-31
2021-12-30
2021-12-30
2026-xx-xx
2024-xx-xx

INLÖSEN
LÅNESKULD 2020- /AVSLUTAT
AMORTERING LÅNESKULD 202112-31
2021
NYA LÅN 2021
2021
12-31
3 350 000
32 000 000
32 000 000
7 849 000
21 300 000
20 900 000
0
23 080 000
12 400 000
9 000 000
0
0

-1 800 000

-20 300 000
20 300 000

-9 000 000
-42 331 200
-28220800

-1 252 000
-400 000
-600 000
-200 000
0
-400 000

45 931 200
30 620 800
42 331 200
28 220 800

-3 600 000
-2 400 000

1 550 000
32 000 000
32 000 000
6 597 000
20 900 000
0
20 100 000
23 080 000
12 000 000
0
0
0
42 331 200
28 220 800

161 879 000

-99 852 000

167 404 000

-10 652 000

218 779 000

161 879 000

0
-99 852 000

167 404 000

-10 652 000

20 000 000
238 779 000

Gatubelysning

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
238 779 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 139/2021 ”Beslut om
borgensram för Tidaholms Energi AB”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2022”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-02.
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§ 279 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om
180 142 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets låneskuld uppgår till 127 142 515 kr per 2021-12-31.
Budgeterad nyupplåning för år 2022 för renovering av Kungsbro 1 och
Kaplanen 1 uppgår till 53 000 000 kr.
Låneskuld
INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank

Budgeterad nyupplåning 2022
Summa låneskuld

LÅNENR
116430
122599
127345
91206
138466
94834
138469
128250
111098
111099
122597
128618
128619
132410
132409
140204
8354-3,655 176 330-0
8354-3,655 176 315-1

LÖPTID

INLÖSEN
LÅNESKULD /AVSLUTAT
AMORTERING LÅNESKULD
2021-12-31
2021
NYA LÅN 2021
2021
2021-12-31

2023-11-13
2024-03-18
2023-11-13
2021-09-15
2025-05-12
2021-09-15
2026-02-04
2025-05-12
2022-04-26
2022-06-26
2024-10-02
2025-09-30
2025-09-30
2025-05-12
2024-10-02
2026-11-12
2021-02-10
2021-02-10

9 138 557
2 628 089
10 200 000
17 025 000
0
14 865 369
0
9 400 000
4 640 000
6 340 000
14 900 000
8 150 000
8 150 000

0
0
-16 500

8 778 557
2 518 589
10 175 000
0
16 725 000
0
14 445 369
9 000 000
4 400 000
6 100 000
14 800 000
8 100 000
8 100 000
6 000 000
7 000 000
11 000 000
0
0

55 350 369

-2 311 000

127 142 515

55 350 369

-2 311 000

53 000 000
180 142 515

-16 800 000
16 800 000
-14 550 369
14 550 369

6 000 000
7 000 000
11 000 000
5 000 000
880 500

-5 000 000
-864 000

111 317 515

-37 214 369

111 317 515

-37 214 369

-360 000
-109 500
-25 000
-225 000
-75 000
-315 000
-105 000
-400 000
-240 000
-240 000
-100 000
-50 000
-50 000

Kungsbro

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
180 142 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 140/2021 ”Beslut om
borgensram för Tidaholms Bostads AB”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms bostads AB 2022”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-11-02.
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2021/313

§ 280 Beslut om antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för
tillfällig dödsboförvaltning. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden framhåller i beslut, § 81/2021, att det har
tagits fram förslag till taxa för tillfällig dödsboförvaltningen enligt 18 kap 2 §
ärvdabalken.
Taxan uppgår till 0,65 procent av prisbasbeloppet per timme. Avgiften föreslås
justeras årligen i nivå med höjningen av prisbasbeloppet.
Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
taxa för tillfällig dödsboförvaltning att gälla från och med 2022-01-01.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta taxa för tillfällig dödsboförvaltning. Taxan ska gälla från
och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-11.
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 81/2021 ”Beslut om taxa
för tillfällig dödsboförvaltning”, 2021-09-28.
✓ Utkast - Taxa för tillfällig dödsboförvaltning.
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2021/351

§ 281 Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i enlighet med upprättat
förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 140/2021, föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad taxa för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar. Taxan föreslås gälla från och med
2022-01-01.
Det framgår av nämndens beslut att reviderad VA-taxa är framtagen för att
möta framtidens utmaningar och för att undvika en chockhöjning i ett senare
skede. Målet är att brukningsavgifter respektive anläggningsavgifter ska
motsvara det intäktsbehov som finns för att ordna och driva kommunens
allmänna VA-anläggningar.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med
2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 140/2021 ”Beslut om revidering
av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till reviderad VA-taxa”, enhetschef VA/avfall,
Karin Steen, 2021-09-22.
✓ Utkast - Reviderad Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
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§ 282 Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med upprättat förslag. Taxan
ska gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 153/2021, föreslå
kommunfullmäktige beslut att revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01.
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av
nämndsekreteraren. Det framgår av tjänsteskrivelsen vilka ändringar som
föreslås samt motiveringar till föreslagna ändringar.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med
upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 153/2021 ”Beslut om revidering
av taxa för upplåtelse av offentlig plats”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-09-08.
✓ Utkast - Reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats.
✓ Taxa för upplåtelse av offentlig plats (gällande)
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§ 283 Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalken i enlighet med upprättat
förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 146/2021, föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken.
Det framgår av nämndens beslut att revideringen avser att anpassa taxan
efter lagändringar kring anmälan enligt 38 § förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd samt att förtydliga avgiftsuttag vid handläggning
av miljösanktionsavgift och vid upprättande av anmälan till polismyndigheten
eller åklagarmyndigheten.
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av enhetschefen
för hållbar utveckling. Det framgår av tjänsteskrivelsen vilka ändringar som
föreslås.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken i
enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med
2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 146/2021 ”Beslut om revidering
av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-09-30
✓ Utkast - Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
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§ 284 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden ska utreda möjlig
samverkan med andra aktörer.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-16 att återremittera
förslag på nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu utrett ärendet vidare och beslutade 202110-21 att godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter. Nämnden
beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att besluta att upphäva
gällande renhållningsordning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-01-01.
Av nämndens beslut framgår bland annat följande. Renhållningsordningen är
kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Den ska ge
kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra
avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning,
nationella mål och bidrar till avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki.
Den ska även bidra till att minska avfallets mängd och farlighet och styra mot
ökad återvinning.
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen.
Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda
renhållningsordning).
Enligt tidigare kommunala beslut och nationella lagkrav ska Tidaholm införa
separat matavfallsinsamling. Detta finns inte reglerat i nuvarande föreskrifter
(benämnda renhållningsordning). Tidaholms renhållningsordning är framtagen
2010 och reviderades senast 2013-03-25, och bedöms vara i behov av total
förnyelse.
På samhällsbyggnadsnämndens förslag återremitterades avfallsföreskrifterna
av kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2020 för vidare utredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/Avfall fick i uppdrag att fortsätta
utreda separat matavfallsinsamling, justera förslag till avfallsföreskrifter och ta
fram förslag på ny avfallstaxa enligt de nya direktiven från regeringen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

19

Utdragsbestyrkande

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-24

Kommunstyrelsen

Enhet VA/Avfalls fortsatta utredning samt test av olika behållare under 2021
har resulterat i ytterligare revideringar av föreskrifterna som nu föreslås med
anledning av ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken, den nya
avfallsförordningen samt överförandet av insamling och materialåtervinning av
returpapper (t ex. tidningar, reklamblad och andra trycksaker) till kommunalt
ansvar.
Av tjänsteskrivelsen 2021-09-27 av enhetschefen för VA/avfall framgår de
huvudsakliga ändringarna i avfallsföreskrifterna.
Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra
veckor innan antagande av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren
2020 genom information på kommunens webbplats, utställning och genom
utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som kan ha ett
väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades
och redovisas i samrådsredogörelsen.
De ändringar som gjorts sedan det ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan
begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd,
enligt 15 kap. 44 § miljöbalken.
Av enhetschefens tjänsteskrivelse framgår det att en revidering av innehållet i
kommunens avfallsföreskrifter är nödvändig för att föreskrifterna ska uppfylla
aktuell lagstiftning, nationella mål och en avfallshantering i linje med EU:s
avfallshierarki samt vara ett tydligt redskap i dialog med kommunens invånare
och fastighetsägare. Kommunledningsförvaltningen instämmer i detta och
anser därmed att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta
att upphäva gällande renhållningsordning samt att anta nya avfallsföreskrifter
för Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande renhållningsordning
från och med 2022-01-01, och besluta att anta nya avfallsföreskrifter
för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-01-01.
- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden ska utreda
möjlig samverkan med andra aktörer
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens
förslag och Karlssons förslag om återremiss.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Ordförandes sign
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA:
Ärendet ska avgöras idag
NEJ:
Ärendet ska avgöras senare
Omröstningen utfaller med:
JA: 5
NEJ: 6
Följande röstar JA:
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD)
Följande röstar NEJ:
Othmar Fiala (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson
(S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V)
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för
Tidaholms kommun”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-10.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141/2021 ”Beslut om antagande
av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef
VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-27.
✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §148/2020 ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-03-05.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för
reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
✓ Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast
reviderade 2013-03-25.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 285 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden ska utreda möjlig
samverkan med andra aktörer.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-10-21 beslutat att godkänna
upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering samt att föreslå
kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa för renhållning från och
med 2022-01-01, och besluta att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-01-01.
Av nämndens beslut framgår bland annat följande. I samband med
framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande av separat
insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper har ett
förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en antagen
anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen kommer att
erbjuda.
Avfallshantering är en taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för
abonnemangen ska spegla de verkliga kostnaderna i grundavgift respektive
tömningsavgift. Avgiftsnivåerna ska beräknas enligt självkostnadsprincipen (2
kap. 6 § kommunallagen). Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på
likställighetsprincipen (2 kap. 3 § kommunallagen). Taxan får vara
miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på rätt sätt för att uppnå en
mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att uppfylla lokala och
nationella miljömål (27 kap. 4-6 §§ miljöbalken).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som
avsåg återremittering för att ”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan
för att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs”, anses av nämnden vara besvarade genom den
redogörelse som samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna taxan.
Kommunledningsförvaltningen har vidare ingen anledning att ifrågasätta
samhällsbyggnadsnämndens uppgifter om att Tidaholms kommuns och
Avfallshantering Östra Skaraborgs verksamheter inte är direkt jämförbara och
Ordförandes sign
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instämmer därmed i nämndens bedömning att taxan inte står i strid med
kommunstyrelsens beslut § 152/2017.
När det gäller kommunstyrelsens beslut § 152/2017 konstaterar
kommunledningsförvaltningen även följande. Kommunstyrelsen har som
beredande organ till kommunfullmäktige skyldighet att se till att ärendena blir
tillräckligt beredda och kan därmed ge nämnder i uppdrag att utreda de frågor
under nämndens ansvarsområde som sedan fullmäktige ska besluta i, som en
del av beredningen. Kommunstyrelsen ska även se till att nämnder yttrar sig i
de ärenden som berör nämnden.
Kommunstyrelsen har inte någon generell möjlighet att ge nämnder uppdrag
utöver sin roll som beredande organ till fullmäktige. Det är därmed tveksamt
om kommunstyrelsen har befogenhet att ge nämnder i uppdrag att fastställa
taxor i en specifik nivå. Taxor ska alltid beslutas av fullmäktige enligt 5 kap. 1
§ kommunallagen. Det är även fullmäktige, genom avfallsföreskrifterna, som
beslutar om kommunen ska erbjuda hantering av matavfall.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen även bör
besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut § 152/2017.
För det fall att kommunstyrelsen fortfarande vill att
samhällsbyggnadsnämnden ska ha detta uppdrag bör kommunstyrelsen
istället besluta föreslå kommunfullmäktige att fatta det beslutet.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att upphäva gällande taxa för renhållning från och med
2022-01-01, och besluta att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-01-01.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut 2017-08-16, § 152/2017.
- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden ska utreda
möjlig samverkan med andra aktörer.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Karlssons förslag.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-12.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-10-21.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-30.
Ordförandes sign
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✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 152/2017 ”Beslut om uppdrag till tekniska
nämnden angående renhållning”, 2017-08-16.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 286 Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer i granskningsrapport
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande
som sitt och skicka det till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga, genomfört en granskning
av om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet.
Kommunens revisorer gör bedömningen att kommunstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens ekonomi
och verksamhet. Bedömningen bygger på att det finns tillgång till och
ändamålsenlighet i strukturer och system avseende styrning och ledning ur
den formella aspekten. Revisorerna bedömer dock att det finns möjlighet till
förbättring gällande tillämpning och effektivitet av strukturer/modellen i
praktiken.
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt ger ett
antal rekommendationer till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
rekommenderas att:
• formalisera och strukturera uppsiktspliktens innebörd, omfattning och
genomförande,
• tillse att uppsikt även utövas över andra aspekter (än ekonomin) av
nämndernas verksamheter på ett strukturerat och systematiserat sätt,
• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål
och strategier,
• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställa att mål
och medel harmoniserar,
• utreda ändamålsenlighet av nuvarande riktlinje avseende nämndernas
över- och underskott.
Kommunens revisorer önskar ta del av kommunstyrelsens syn på den
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2021-01-10.
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot de synpunkter som kommunens
revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att genomföra
aktiviteter och vidta åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer. Det
pågår redan ett arbete med att förtydliga och strukturera uppsiktspliktens
innebörd, omfattning och genomförande vilket ligger i linje med kommunens
revisorers rekommendationer.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens
förslag till yttrande som sitt och skicka det till revisorerna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer i granskningsrapport”, kanslichef Anna Eklund,
2021-11-12.
✓ PM ” Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning”,
Kommunens revisorer, 2021-10-21.
✓ Granskningsrapport ”Kommunstyrelsens styrning och ledning”,
sakkunnig Revsul Dedic och sakkunnig Jimmy Lindberg, Deloitte AB,
september 2021.
Sändlista
Revisorerna
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 287 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför
mandatperioden 2022-2026
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsätta en
arvodesberedning som utgörs av kommunfullmäktiges presidium där
kommunfullmäktiges ordförande utses till beredningens ordförande och
kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses till beredningens vice
ordförande.
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
beredningen i uppdrag att se över och utvärdera reglementet för
ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod
2022-2026 i enlighet med förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige får, i enlighet med sin arbetsordning, tillsätta en eller flera
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att se över
arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. Kommunfullmäktiges presidium
har därför, tillsammans med de politiska gruppledarna, väckt frågan om att
tillsätta en arvodesberedning för översyn av reglemente för ersättning till
förtroendevalda inför kommande mandatperiod 2022-2026.
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna
konstaterat att det inte finns någon politisk viljeinriktning om att genomföra
några större förändringar av nuvarande arvodesbestämmelser och föreslår
därför att kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ska utgöras av
kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås vara
beredningens ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande
föreslås vara beredningens vice ordförande.
Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen:
Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar
som ska gälla från nästa mandatperiod efter 2022 års val. Uppdraget ska
främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning
under nuvarande mandatperiod.
Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår
av § 51 i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut i
kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla
under kommande mandatperiod.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en arvodesberedning som utgörs av
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande
utses till beredningens ordförande och kommunfullmäktiges andre vice
ordförande utses till beredningens vice ordförande.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att ge beredningen i uppdrag att se över och utvärdera
reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande
mandatperiod 2022-2026 i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 142/2021 ”Beslut om
tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2022-2026”,
2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om tillsättande av arvodeberedning inför
mandatperioden 2022-2026”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-29.
✓ Reglemente om ersättningar till förtroendevalda.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 288 Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 43/2021, att återremittera ärendet
om revidering av kommunstyrelsens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 213/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 43/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för
kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag med tillägget att det i
§ 19 punkt 7 i reglementet ska läggas till ”landsbygdssäkring”.
- Lena Andersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 143/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för kommunstyrelsen”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för
kommunstyrelsen efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-10-15.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 213/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för kommunstyrelsen”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-04-29.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text.
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och
grön (tillägg) text.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johanssons förslag.
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§ 289 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 44/2021, att återremittera ärendet
om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 214/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter
beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 144/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 214/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28.
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johanssons förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 290 Beslut om revidering av reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 45/2021, att återremittera ärendet
om revidering av social- och omvårdnadsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 215/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 45/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter
beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 145/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”,
2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 215/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”,
2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Kommunstyrelsens beslut § 45/2021 ”Beslut om revidering reglemente
social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johanssons förslag.
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§ 291 Beslut om revidering av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 46/2021, att återremittera ärendet
om revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 216/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 46/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter
beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 146/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 216/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman,
2020-07-07.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-03-03.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019.
Reservation
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johanssons förslag.
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§ 292 Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med upprättat
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 47/2021, att återremittera ärendet
om revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 217/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 47/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i
enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter
beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden”,
2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 217/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente barn- och
utbildningsnämndens efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-03-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30.
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrande reglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd
(borttaget) och grön (tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johanssons förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/485

§ 293 Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 48/2021, att återremittera ärendet
om revidering av jävsnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 218/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 48/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter
beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för jävsnämnden”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden
efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-11-01.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 218/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för jävsnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 48/2021 ”Beslut om revidering reglemente
jävsnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente
för jävsnämnden”, 2020-03-06.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden.
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johanssons förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/519

§ 294 Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för valnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 49/2021, att återremittera ärendet
om revidering av valnämndens reglemente. Efter att
kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade kommunstyrelsen
2021-10-06, § 219/2021, återigen att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen.
Motiveringen till återremissen var att det ska göras en konsekvensanalys av
samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i
kommunstyrelsens beslut § 49/2021.
Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad konsekvensanalys.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med
upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ”landsbygdssäkring” förs in i
reglementet enligt tidigare yrkande i kommunstyrelsens beslut
§ 44/2021. Han föreslår vidare att ”kommundirektören” stryks under
närvarorätt för övriga i samtliga nämnder utom kommunstyrelsens
enligt tidigare yrkande. Han föreslår även att ordförandes uppgifter
beskrivs enligt tidigare yrkande.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 149/2021 ”Beslut om
revidering av reglemente för valnämnden”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för valnämnden
efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-11-02.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 219/2021 ”Beslut om revidering av
reglemente för valnämnden”, 2021-10-06.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden efter
återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 49/2021 ”Beslut om revidering reglemente
valnämnden”, 2021-03-03.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07.
✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för
valnämnden”, 2020-03-05.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Förslag till reglemente för valnämnden.
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön
(tillägg) text.
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad
mars 2019, SKR.
Reservation
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Johanssons förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 295 Beslut om svar på remiss om beredskapsplan för civilt
försvar
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att svara Länsstyrelsen Västra Götaland att
kommunstyrelsen inte har några synpunkter på förslag till
”Beredskapsplan Västra Götaland”.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har mottagit remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland:
”Beredskapsplan Västra Götaland”.
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och
regioner i deras arbete med civilt försvar.
Planen för civilt försvar syftar till att verksamheter i länet ska kunna ställa om
från fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska
bedrivas under höjd beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga
till ledning och samordning under höjd beredskap.
Syftet med planen är att den ska vara inriktande, vägledande och stödjande
för kommunerna i deras planläggning. Målet är att omställningen ska kunna
göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter.
Planen utgår från de resurser som finns här och nu och utifrån gällande
lagstiftning om höjd beredskap. Plan för civilt försvar är uppdelad i 15 avsnitt
vilka publiceras som bilagor. Samtliga aktörer ska yttra sig över missiv,
huvuddokument, bilaga 1 (ledning och samordning), bilaga 7.2 (utrymning och
inkvartering) samt bilaga 14 (undanförsel och förstöring). Kommun och
räddningstjänst ska yttra sig över bilaga 7.1 (skyddsrum), bilaga 7.3
(räddningstjänst under höjd beredskap) samt bilaga 13 (utbildningsväsendet
och barnomsorg).
Ärendet har beretts av säkerhetssamordnarna på uppdrag av
kommunledningsförvaltningen. Säkerhetssamordnarna har inhämtat
synpunkter från förvaltningschefer på berörda förvaltningar samt
räddningschefen. Varken säkerhetssamordnarna eller de tillfrågade har haft
några anmärkningar på beredskapsplanens innehåll.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att svara
Länsstyrelsen Västra Götaland att kommunstyrelsen inte har några
synpunkter på förslag till ”Beredskapsplan Västra Götaland”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 141/2021 ”Beslut om svar
på remiss om beredskapsplan för civilt försvar”, 2021-11-10.
✓ Tjänsteskrivelse ”Svar på remiss Beredskapsplan Länsstyrelsen
Västra Götaland”, säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin,
2021-10-27.
✓ Missiv - Remiss: Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt
försvar.
✓ Huvuddokument beredskapsplan.
✓ Bilaga 1 Ledning och samordning.
✓ Bilaga 7.1 Befolkningsskydd Skyddsrum.
✓ Bilaga 7.2 Befolkningsskydd Utrymning och inkvartering.
✓ Bilaga 7.3 Befolkningsskydd Räddningstjänst HB.
✓ Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg.
✓ Bilaga 14 Undanförsel och förstöring.
Sändlista
Säkerhetssamordnaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 296 Beslut om ändrad tid för införande av bemanningsenhet
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att flytta fram införandet av en gemensam
bemanningsenhet till 2023-01-01. Bemanningsenheten ska drivas som
ett projekt för samtliga förvaltningar under ett år och därefter
utvärderas. Rekrytering av enhetschef för bemanningsenheten ska
genomföras under våren 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att införa en gemensam
bemanningsenhet i Tidaholms kommun. Detta skulle genomföras som ett
projekt under ett år, med start 2022-01-01, för att sedan utvärderas.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det har uppstått ett behov av att
revidera beslutet och att flytta fram införandet av en gemensam
bemanningsenhet till 2023-01-01. Anledningen till detta är framförallt att
kommunen behöver rekrytera en ny socialchef vilket beräknas ta cirka sex
månader. Vid ett framflyttande av införandet finns det även möjlighet att
inkludera samhällsbyggnadsförvaltningen i införandet direkt från start.
Förslag till beslut
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att flytta fram
införandet av en gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01.
Bemanningsenheten ska drivas som ett projekt för samtliga
förvaltningar under ett år och därefter utvärderas. Rekrytering av
enhetschef för bemanningsenheten ska genomföras under våren 2022.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 23/2021 ”Beslut om
ändrad tid för införande av bemanningsenhet”, 2021-11-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidera införandet av bemanningsenhet”
personalchef Maria Johansson, 2021-11-11.
✓ Kommunstyrelsens beslut § 137/2021 ”Beslut om inrättande av
gemensam bemanningsenhet”, 2021-06-09.
Sändlista
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 297 Beslut om att upphäva anställningsrestriktioner
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att upphäva anställningsrestriktionerna som
kommunstyrelsen införde 2020-01-08. Anställningsrestriktionerna
upphävs från och med 2021-12-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-08 att införa anställningsrestriktioner i
Tidaholms kommun. Bakgrunden till beslutet var att öka kontrollen och
samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.
Anställningsrestriktionerna innebar att förvaltningschef för respektive
förvaltning måste godkänna nyanställningar och ersättningsrekryteringar innan
de genomfördes och att detta skulle gälla tills kommunstyrelsen beslutar att
upphäva restriktionerna. Syftet med införandet var att öka dialogen och
kommunikationen mellan förvaltningarna i samband med rekryteringar så att
kommunen utnyttjar sin resurs i form av arbetskraft på bästa sätt.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det idag finns en väl fungerande
dialog både inom och mellan förvaltningarna. Förvaltningen konstaterar vidare
att nämnderna har en budget i balans samt att det kontinuerligt genomförs
uppföljningar av antalet anställda samt årsarbetare. I och med detta bedömer
förvaltningen att det inte längre finns något syfte med att ha kvar
anställningsrestriktionerna.
Förslag till beslut
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva
anställningsrestriktionerna som kommunstyrelsen införde 2020-01-08.
- Johan Liljegrahn (M) framför ett tilläggsyrkande till personalutskottets
förslag och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga till att
anställningsrestriktionerna ska upphävas från och med 2021-12-01.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Liljegrahn.
Ordföranden ställer först personalutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Liljegrahns tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
✓ Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 22/2021 ”Beslut om att
upphäva anställningsrestriktioner”, 2021-11-17.
✓ Tjänsteskrivelse ”Upphävande av anställningsrestriktioner”,
personalchef Maria Johansson, 2021-11-11.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓ Kommunstyrelsens beslut § 2/2020 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende november år 2019”,
2020-01-08.
Sändlista
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
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§ 298 Beslut om anmälan om vidaredelegering från t.f. socialchef
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna anmälningar av
vidaredelegation till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 §
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering i vissa
ärenden.
Eftersom förvaltningschefen för social- och omvårdnadsförvaltningen har
slutat har en tillförordnad förvaltningschef utsetts. Därför anmäls
vidaredelegering på nytt.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
anmälningar av vidaredelegation till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Anmälan av vidaredelegering t.f. socialchef”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-16.
✓ Blankett anmälan av vidaredelegering t.f. socialchef, 2020-11-16
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 299 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, 2021-11-15.
✓ Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2021-11-02.
✓ Delegationsbeslut fattat av kanslichef, 2021-10-29.
✓ Förteckning över nyanställda 2021-10-01 – 2021-10-31.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 300 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 2021-10-25 – 2021-11-12.
KS 2021/5
KS 2021/309
KS 2021/343
KS 2021/355

SKR - Cirkulär 21:38 Den nya visselblåsarlagen
SBN - Bostadstrategiskt program 2021-2025
Föreningen Svenskt Landskapsskydd – Vetot avseende
vindkraft
Tidaholms Naturskyddsförening - Sortering av matavfall i
Tidaholms kommun

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2021-11-24”,
registrator Marie Anebreid, 2021-10-29.

Ordförandes sign
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Justerandes sign
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§ 301 Information från kommunalrådet, kommundirektören och
övriga ledamöter
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
- Tidaholms kommun hade en monter på Elmia-mässan. Det diskuteras
om Skaraborg ska ha en gemensam samlingsmonter nästa år.
- Kommunalrådet och oppositionsrådet har kommit överens om att
oppositionsrådet ska fortsätta vara ordinarie ledamot i
kommunalförbundet.
Kommundirektören informerar om följande:
- Kommundirektören och kommunalrådet har varit på möte med
länsstyrelsen angående krisberedskap och civilt försvar.
Birgitta Andersson (L) informerar om följande:
- Leader Östra Skaraborg kommer hålla en träff på Fyranhuset
2022-02-02 för personer som vill starta, alternativ utveckla, nya
företag.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 302 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett protokoll från nämnden.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Protokoll nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg,
2021-09-23.

Ordförandes sign
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§ 303 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
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
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-24

Kommunstyrelsen

2021/8

§ 304 Rapport från de kommunala bolagen
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
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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