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§ 136 Information om näringslivsfrågor
KS 2022/2

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrategen informerar om aktuella näringslivsfrågor.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 137 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende maj månad år 2022
KS 2022/22

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
o uppdra till förvaltningen att genomföra anpassningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2022 visar ett överskott på 7,0 miljoner kronor.
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen vilka är
budgeterade under finansförvaltningen.
Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar en budget i balans under förutsättning att en
åtgärdsplan på 0,55 miljoner kronor genomförs.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
o uppdra till förvaltningen att genomföra anpassningsåtgärder.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för kommunstyrelsen avseende maj månad år 2022”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen avseende maj månad
år 2022”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-08-09.
Helårsprognos – maj 2022 (kommunstyrelsen).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 138 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022
KS 2022/21

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade helårsprognoser samt att lägga dem
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av Strategisk plan och budget 2022-2024,
att samtliga nämnder, utöver ekonomiska uppföljningar efter februari, april och oktober månad,
ska inkomma med helårsprognoser till kommunstyrelsen efter mars, maj och november månad.
Under år 2022 kommer helårsprognoserna inte sammanställas i en samlad rapport för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att samtliga nämnder som uppvisar underskott
mot budget ska ta fram åtgärdsplaner som skickas till kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas
fram oavsett vad som orsakar underskottet.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Efter maj månad prognostiserar alla nämnder, förutom samhällsbyggnadsnämnden, en budget i
balans för år 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visade på underskott redan efter den ekonomiska
uppföljningen efter februari månad och kommunstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde
2022-04-06 att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans
för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om åtgärder men åtgärderna täcker
inte hela det prognostiserade underskottade vilket gör att kommunstyrelsen behöver vidta
ytterligare åtgärder. Detta hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade
helårsprognoser samt att lägga dem till handlingarna.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognoser för nämnder avseende januari - maj år
2022”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-08-09.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-06-23.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 61/2022 ”Beslut om uppföljning av
helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari-maj år 2022”,
2022-06-21.
Rapport ”Helårsprognos maj 2022, Social- och omvårdnadsnämnden”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos
för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-16.
Rapport ”Helårsprognos maj 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)”.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40/2022 ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-14.
Rapport ”Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj år 2022 (Kulturoch fritidsnämnden)”.

Sändlista
Berörda nämnder

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

7

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-09-07
Sida 1 av 1

§ 139 Information om ekonomiska förutsättningar
för Tidaholms kommun inför år 2023
KS 2022/9

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Lena Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska får information om ekonomiska
förutsättningar för Tidaholms kommun inför år 2023.
Ekonomichefen informerar.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 140 Beslut om hantering av
samhällsbyggnadsnämndens anpassningsåtgärder
KS 2022/159
Ärendet utgår.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 141 Beslut om förstudie för investeringsprojekt
långsiktig lokalplanering för särskilt boende
KS 2022/228

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som
benämns 2b.
o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars
2023.

Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-11-23, SON § 102/2021, att starta en förstudie
om Solviks äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att
skapa fler och mindre brandceller.
Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag
att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda boenden (SÄBO) samt införande
av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för att öppna som SÄBO igen,
enligt beslut 2022-03-22 (SON § 2022/25)
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2023-2025 att avsätta 150 miljoner
kronor under åren 2023-2024 för investering i renoveringar avseende äldreomsorgens särskilda
boenden (KF § 75/2022).
Social- och omvårdnadsnämnden har som beställarnämnd tagit fram och beslutat om att godkänna
en förstudierapport Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO (SON § 2022/72).
Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för vidare
hantering enligt investeringsprocessen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en
förstudie.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att:
•
•

Förstudierapporten behandlar en komplex fråga som har påverkan på andra verksamheter
som bör ske i flera steg.
Deltagandet i förstudien har inkluderat extern kompetens, fackliga representanter samt
sakkunniga tjänstepersoner.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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•

•
•
•

Rapporten som social- och omvårdnadsförvaltningen har beskrivit inkluderar 3 olika
huvudspår av ombyggnationer/nybyggnationer som löser brandföreläggandet. De varianter
och kombinationslösningar som har undersökts medför olika nivåer av
samordningseffekter och påverkan på andra verksamheter. Respektive huvudspår finns
beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De samordningsvinster och tillfällig
överkapacitet som finns på respektive spår finns inte beräknade, vilket försvårar att fullt ut
jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.
Det finns avgränsningar i förstudien som är noterade.
Konsekvensen av att inte genomföra renoveringsåtgärder finns beskrivet i
förstudierapporten.
Beskrivning av tidplan för genomförande saknas men det finns beskrivning av när åtgärder
avseende brandskyddet måste vara åtgärdat.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av den beslutade förstudien och underliggande
rapporter, varpå en samlad bedömning är gjord på:
•
•
•
•
•

social- och omvårdnadsnämndens beslut,
social- och omvårdnadsförvaltningens rekommendation till inriktning, arbetsmiljö och
fackliga representanters bedömningar
kvalitativa och ekonomiska nyttor,
driftskostnader och investering
uppfyllnad av kommunens strategiska målområden

Nämndens beslut
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma om beslutet från social- och omvårdnadsnämnden
innebär att både alternativ 2a och 2b ska projekteras. I utredningen berörs demensboende som
ett pågående uppdrag samt nämndens avsikt att tillgodose en långsiktig lokalplanering av SÄBO.
Kommunledningsförvaltningens bedömning av beslutsformuleringen är att det saknas en
sammantagen och samlad inriktning för den långsiktiga lokalplaneringen för SÄBO. Beslutet
omfattar en projektering av ombyggnation av Solvik.
Förvaltningens rekommendation
Kommunledningsförvaltningen bedömer att social- och omvårdnadsförvaltningens
rekommendation speglar en samlad bedömning av de olika aspekterna som beaktats och utretts i
förstudien. Ekonomiskt är rekommendationen driftmässigt mest fördelaktigt på lång sikt för
nämnden. Kommunledningsförvaltningen kan inte med befintligt underlag och utan konkreta
lösningsförslag för övriga berörda verksamheter bedöma om det skulle innebära positiva eller
negativa ekonomiska effekter som konsekvens av social- och omvårdnadsförvaltningens
rekommenderade lösning.
Kvalitativa och ekonomiska nyttor

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Respektive huvudspår finns beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De
samordningsvinster och tillfälliga överkapaciteter som finns på respektive spår finns inte
beräknade, vilket försvårar att fullt ut jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.
Med större enheter och samordning finns kvalitativa, ekonomiska och miljömässiga nyttor där en,
få eller färre enheter ger större effekt:
-

-

-

Personalförsörjning; få eller färre enheter ger bättre förutsättningar att säkerställa
bemanning och kompetensförsörjning.
Matförsörjning; med ett centraliserat tillagningskök samt en samlokalisering av samtliga
SÄBO ges ökad kvalitativ nytta med likvärdig matkvalitet och färre mattransporter vilket
medför minskad miljöpåverkan.
Samlokalisering av äldreomsorgens övriga verksamheter; minskad restid som antingen kan
läggas på omsorg/vård eller effektivisering (sjuksköterskor, aktiviteter, hemvård,
hemsjukvård, arbetsterapeuter).
Ändamålsenliga lokaler; vid nybyggnation finns större möjlighet/flexibilitet till effektiva,
moderna verksamhetslokaler med god arbetsmiljö.

Driftskostnader
Förstudierapporten beskriver social- och omvårdnadsnämndens årliga driftskostnad (inklusive
kapitalkostnader) per boendeplats när full effekt och genomförandet är klart, för respektive
huvudspår. Kommunledningsförvaltningen bedömer att en sådan uppskattning av driftskostnaden
är en rimlig nivå för en förstudie och underlag för ett inriktningsbeslut. Om förstudien godkänns
behöver projekteringen inkludera beräkning av de årliga driftskostnaderna fram till färdigställandet
för respektive år. Detta för att kunna säkerställa beredskap för tillfälliga kostnadsavvikelser och att
den tilldelade årliga budgetramen hålls.
Investering
I Strategisk plan och budget 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige 2022-06-27 inkluderas
150 miljoner kronor avseende detta projekt, vilket har stor påverkan på kommunens lånebehov
och totala investeringsbudget 2023-2025.
Strategiska målområden
Kommunledningsförvaltningen bedömer att alternativ 3b är strategiskt mest i linje med
kommunens strategiska mål om god ekonomi. Det vill säga att kontinuerligt effektivisera
lokalutnyttjandet, samt att aktivt avyttra fastigheter som ägs av kommunen där egen verksamhet ej
bedrivs.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns en stor komplexitet, vilket kräver uthållighet,
långsiktighet och samordning i planeringen med andra verksamheter för att uppnå den målbild och
de effekter som beskrivs. De beskrivna effekterna bedöms vara i linje med Strategisk plan och
budget ”I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk”.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Newsec påpekar i rapporten vid eventuella försäljningar att en paketering är viktig för att erbjuda
näringslivet attraktiva samhällsfastigheter, vilket också medför ett utökat utbud av varierat boende.
Båda aspekter ligger i linje med kommunens uttalade strategier om Ett starkt och växande
näringsliv och Attraktiv kommun.
Rekommendationer
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning och rekommendation utifrån ovan utredning
är att föreslå en projektering av alternativ 3b, samt att i projekteringen nogsamt identifiera de
”kringeffekter” som projekteringen identifierar. Därför rekommenderas att projektgruppens
inkluderar samtliga berörda förvaltningar i kommunen.
Investeringsmedlen bör revideras och det bör avsättas 200 miljoner kronor för projektet, det vill
säga en ökning med 50 miljoner kronor. Den sammantagna investeringsbudgeten för åren 20232024 bör omprioriteras för att inrymma den ökade investeringsbudgeten och/eller
konsekvensbeskriva vad den totala ökningen medför i ökade räntekostnader.
Kommunledningsförvaltningen betonar vikten av en projektorganisation som fångar upp och
signalerar eventuell påverkan på andra verksamheter som behöver utredas och hanteras. I
driftsbudgeten för år 2023 och år 2024 finns 1 miljon kronor avsatt för respektive år för en
verksamhetsprojektledare som bör ha i uppdrag att hantera ovanstående.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som
benämns 2b.
o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars
2023.
- Anna Zöögling (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till
social- och omvårdnadsnämnden för komplettering av förstudien med ytterligare två
scenarion där Lindängen och Midgård inte används som särskilt boende. Förstudien
ska kompletteras med möjliga framtida användningsområden för Lindängen och
Midgård. De scenarion som förstudien ska kompletteras med är:
- Nybyggnation Solvik och nybyggnation Hellidshemmet, med sammanlagt 140
platser.
- Nybyggnation Solvik och om- och tillbyggnation Hellidshemmet, med
sammanlagt 140 platser.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Zööglings
förslag om återremiss.
Ordföranden ställer först Zööglings förslag om återremiss under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86/2022 ”Beslut om förstudie för
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för
SÄBO”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-07-06.
Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 20232025”, 2022-06-27.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 72/2022 ”Beslut om inriktning för Solviks
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-06-21
Rapport ”Förstudierapport – Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”,
2022-06-22
Rapport ”Newsec – Marknadsanalys Tidaholm 2022-04-26”, 2022-04-26

Reservation
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Anna Zöögling (S) och Hajrudin
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslut till förmån för Zööglings förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 142 Beslut om medelstilldelning till
Samordningsförbundet Skaraborg år 2023
KS 2022/20

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär medelstilldelning till
Samordningsförbundet Skaraborg år 2023 på 202 994 kr.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i samordningsförbundet Skaraborg.
I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en
fördelningsnyckel mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 2064 år i respektive kommun. Staten har nu skickat ut ett preliminärt besked för år 2023, vilket har
genererat en fördelning mellan kommunerna.
Kommundirektören har tidigare signerat en intention i enlighet med samordningsförbundets
önskan. Samordningsförbundet önskar nu att varje part godkänner det uträknade beloppet för att
matcha statens tilldelning år 2023. Den preliminära medelstilldelningen för Tidaholms kommun är
202 994 kr.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna preliminär
medelstilldelning till Samordningsförbundet Skaraborg år 2023 på 202 994 kr.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 92/2022 ”Beslut om medelstilldelning till
Samordningsförbundet Skaraborg år 2023”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om medelstilldelning Samordningsförbundet Skaraborg”,
kanslichef Jenny Beckman, 2022-08-16.
Skrivelse ”Information om äskande av medel för verksamhetsår 2023”, förbundschef
Christel Magnusson, 2022-07-04.
Skrivelse ”Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning
Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2019-06-14.

Sändlista
Samordningsförbundet Skaraborg

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 143 Beslut om remiss om åtgärdsprogram för
miljömål
KS 2022/74

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna åtgärder, enligt bifogat formulär, som
åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen bjuder in kommunerna att göra åtaganden i åtgärdsprogram för miljömål. I en
skrivelse ställd till kommunstyrelsens ordförande framhåller Landshövdingen följande.
”Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar
utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra Götaland arbetar vi även med
den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Utmaningarna för att nå målen är globala men
lösningarna är många gånger lokala. Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att
omsätta dessa globala åtaganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra
men viktiga arbete.
För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder. Under 2021 har
Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med kommuner och viktiga aktörer i
åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen Utmaningar för ett
hållbart Västra Götaland. I det nya programmet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som
främjar klimat och biologisk mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både
regionalt och nationellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram
emot ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet. Årets
miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Läget är allvarligt och vi
kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Det är av största vikt att vi
inte tappar modet i detta läge utan istället blickar framåt och skruvar upp tempot i
miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi göra märkbar skillnad som främjar både miljön
och klimatet och ni kommuner har en viktig roll i detta.”
Ärendet har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden där kommunens miljöstrateg är
anställd. Miljöstrategen har valt ut de åtgärder som miljöstrategen anser är lämpliga att Tidaholms
kommun åtar sig att arbeta med. Vilka åtgärder som valts ut framgår av bifogat formulär.
Nämnden beslutade, § 61/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder som
åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut och har inget
ytterligare att tillägga.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna åtgärder, enligt
bifogat formulär, som åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025.

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 89/2022 ”Beslut om remiss om
åtgärdsprogram för miljömål”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Remiss om åtgärdsprogram för miljömål”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2022-06-29.
Formulär – Förslag på åtgärder för Tidaholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2022 ”Beslut om åtaganden i regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025”, 2022-05-19.
Detaljerat underlag om åtgärderna 2022-2025.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om åtaganden för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 20222025”, miljöstrateg David Lindh, 2022-04-28.
Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen,
2022-01-25.

Sändlista
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 144 Beslut om revidering av dokument- och
informationshanteringsplan
KS 2022/71

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och informationshanteringsplanen i
enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen,
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som
finns i kommunens olika myndigheter samt hur dessa ska hanteras. Planen ska gås igenom löpande
och revideras vid behov.
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2022-05-11. Det har nu uppkommit behov av att
förtydliga text under kapitel 6 ”Barnomsorg- och skola” för att säkerställa att handlingar som
inkommit i papper sparas i samtliga elevakter.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 90/2022 ”Beslut om revidering av dokumentoch informationshanteringsplan”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Reviderad dokument- och informationshanteringsplan 2022”, registrator
Marie Anebreid, 2022-08-09.
Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-08-09.

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 145 Beslut om antagande av handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping,
Götene, Skara och Tidaholms kommuner
KS 2021/403

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) beslutade 2022-05-19 att godkänna
utformningen av handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt att skicka det
vidare för antagande i respektive kommunfullmäktige.
Handlingsprogrammet har tidigare skickats på remiss till kommunen och kommunstyrelsen
beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt och skicka det till SMS. SMS har i den nu
aktuella versionen av handlingsplanen tagit hänsyn till de synpunkter som fanns i yttrandet gällande
p. 2.1.4.
Programmet omfattar både kommunernas arbete med förebyggande och skadeavhjälpande arbete.
Programmet behandlar även andra områden inom skydd och säkerhet.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 76/2022 ”Beslut om antagande av
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och
Tidaholms kommuner”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor”,
kanslichef Jenny Beckman, 2022-06-09.
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut § 13/2022 ”Handlingsprogram fr
o m 2022”, 2022-05-19.
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och
Tidaholms kommuner.
Kommunstyrelsens beslut § 45/2022 ”Beslut om svar på remiss om Handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor”, 2022-03-09.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 146 Beslut om utredning om förutsättningar för
att använda Microsoft 365
KS 2019/253

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o fortsätta använda Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen i Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter
som behandlas i Microsoft 365.
o genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt
riskanalys.
o rekommendera samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra
konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas
i Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och
riskanalys.
o uppdra till kommunledningsförvaltningen att redovisa en uppföljning av de
åtgärder som framgår av avsnitt 5.1. i utredningen senast i december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun använder kontorsstödstjänsten Microsoft 365. Med anledning av, bland annat,
att EU-domstolen år 2020 i ett avgörande bedömt att dataskyddsförordningen försvårar
användandet av amerikanska molntjänster (Schrems II) har det funnits skäl att genomföra en
utredning om förutsättningarna för Tidaholms kommun att använda Microsoft 365. En arbetsgrupp
bestående av kommunens dataskyddsombud, kommunjurist, kanslichef och IT-chef har genomfört
utredningen.
Utredningens syfte är att granska om, och i så fall hur, molntjänsten Microsoft 365 kan och
fortsatt får nyttjas. Utredningen utgår från följande frågeställningar:
1. Finns det hinder utifrån IT-säkerhet att använda molntjänsten Microsoft 365?
2. Finns det hinder utifrån offentlighets- och sekretesslagen att använda molntjänsten
Microsoft 365?
3. Finns det hinder utifrån dataskyddsförordningen att behandla personuppgifter i
molntjänsten Microsoft 365?
När det gäller IT-säkerheten (fråga 1 samt avsnitt 2 i utredningen) är bedömningen att det inte
finns några direkta hinder att använda Microsoft 365. Utredningen har kommit fram till att
Microsoft 365 genom de säkerhetslösningar som medföljer har ett kvalificerat skydd mot de flesta
förekommande IT-hoten. Utifrån ett tekniskt hänseende är bedömningen alltså att riskerna är låga
med att använda systemet. I bifogad risk- och sårbarhetsanalys framgår identifierade risker och
vilka riskreducerade åtgärder som ska genomföras.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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När det gäller de juridiska frågorna (fråga 2 och 3 samt avsnitt 3 och 4 i utredningen) är
bedömningen att det i dagsläget är problematiskt att införa tjänsten. Rättsläget behöver klargöras,
eller villkoren för tjänsten förändras, innan ett införande kan ske på ett lagenligt sätt. Det går i
dagsläget inte att bedöma när ett sådant klargörande av rättsläget eller förändring av tjänsten kan
förväntas. Dataskyddsombud och kommunjurist avråder därmed från att fortsätta att använda
Microsoft 365.
Vidare framgår bland annat följande från utredningen gällande användandet av Microsoft 365 i
framtiden. Ett alternativ skulle kunna vara att kommunen helt slutar behandla personuppgifter i
Microsoft 365 och därmed säger upp licensavtalet. Detta skulle eliminera alla risker inom
dataskydd som denna utredning har lyft.
En sådan hantering skulle dock medföra en rad svårigheter och kräver en omfattande utredning av
vilken/vilka tjänster som i sådana fall skulle kunna ersätta Microsoft 365 samt hur en omställning
till detta system skulle gå till. Även de ekonomiska konsekvenserna av att lämna Microsoft 365
skulle behöva utredas. Det är i dagsläget på grund av resursbrist inte möjligt att på egen hand
genomföra någon sådan utredning och ett sådant arbete. Däremot är det av yttersta vikt att följa
utvecklingen och de utredningar som bland annat statliga myndigheter bedriver när det gäller
användandet av och alternativ till Microsoft 365.
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsen därför fatta ett beslut om att fortsätta utveckla
användandet av Microsoft 365.
Det innebär att en riskanalys samt klassning av innehållsdata behöver göras. Att genomföra
klassning och fastställa skyddsbehovet av den information som ska hanteras i Microsoft 365 är
viktigt för att minska negativa konsekvenser som kan drabba hela eller delar av kommunens
verksamheter om tillräckligt skydd av informationens konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet
inte upprätthålls. Det är också viktigt att säkerställa att tjänsten kan användas i den utsträckning
som är syftet med tjänsten.
Innan en klassning kan ske behöver en klassningsmodell fastställas som kommunen ska jobba
övergripande med i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Vid ett fortsatt användande av Microsoft 365 behöver Tidaholms kommun genomföra följande:
•
•
•

Kommunstyrelsen ska göra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen.
Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska göra konsekvensbedömning avseende
innehållsdata och personuppgifter som behandlas i Microsoft 365.
Kommunstyrelsen/respektive nämnd ska genomföra klassning av informationen som
hanteras i Microsoft 365 samt riskanalys.

Vidare framgår, utöver ovanstående, av utredningen (avsnitt 5.1) det fortsatta arbete som
kommunledningsförvaltningen behöver genomföra. Kommunstyrelsen bör följa upp dessa åtgärder
under den senare delen av år 2023.

Ordförandes signatur
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Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o fortsätta använda Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende infrastrukturen i Microsoft 365.
o genomföra konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter
som behandlas i Microsoft 365.
o genomföra klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 samt
riskanalys.
o rekommendera samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra
konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas
i Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och
riskanalys.
o uppdra till kommunledningsförvaltningen att redovisa en uppföljning av de
åtgärder som framgår av avsnitt 5.1. i utredningen senast i december 2023.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 91/2022 ”Beslut om utredning om
förutsättningar för att använda Microsoft 365”, 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om förutsättningarna att använda Microsoft 365”, tf
kommundirektör David Olsson, 2022-07-27.
Utredning om förutsättningarna att använda Microsoft 365.
Riskanalys – IT-system.

Sändlista
Samtliga nämnder
De kommunala bolagen

Ordförandes signatur
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§ 147 Anmälan av delegationsbeslut
KS 2022/4

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt
att lägga den till handlingarna.

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

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2022-08-30.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, 2022-08-22.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-23.
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2022-06-20.
Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01 – 2022-07-31.
Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01 – 2022-06-30.

Ordförandes signatur
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§ 148 Rapporter och inkomna skrivelser
KS 2022/59

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden
2022-06-04 – 2022-08-29.
KS 2021/270
KS 2021/270
KS 2021/285
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/20
KS 2022/20
KS 2022/212
KS 2022/219
KS 2022/93

Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för
mottagande av nyanlända för 2023
Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn
2023 - möjlighet till omfördelningar mellan länets kommuner
Mark- och miljödomstolen – Överklagat beslut, Tidaholms
kommuns beslut den 29 november 2021 – revidering av
områdesbestämmelser för Hellidsberget
SKR - Cirkulär 22:21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med
anledning av arbetsvillkorsdirektivet
SKR - Cirkulär 22:22 Överenskommelse om Särskilt
förhandlingsordningsavtal RiB (SFR 22)
SKR - Cirkulär 22:24 Preliminär LSS-utjämning för år 2023
SKR - Cirkulär 22:25 Överenskommelse om Kompetens-och
omställningsavtal i lydelse 22-10-01
SKR - Cirkulär 22:26 Ändring av Kollektivavtal för krigs- och
beredskapstillstånd (KB-avtal)
SKR - Cirkulär 22:27 Överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m
SKR – Cirkulär 22:28 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025
Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-06-07
Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-08-23
Förbundsavgift 2023 Sveriges kommuner och regioner
Årlig rapport Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2021
Kommunfullmäktiges beslut § 74/2022 ”Beslut om revisorernas
budget 2023”, 2022-06-27

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2022-09-07”, registrator Marie Anebreid,
2022-06-13.

Ordförandes signatur
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§ 149 Information från kommunalråd,
kommundirektör och övriga ledamöter
KS 2022/1

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
-

Kommunalrådet närvarade på invigning vid Lena Borg naturreservat.
Kommunalrådet närvarade när utgrävningen vid Gestilren startade.

Den tillförordnade kommundirektören informerar om följande:
-

Den nya kommundirektören börjar den 11 oktober.
Den tillförordnade kommundirektören deltog när Skövdes kommundirektör avtackades.
Det pågår ett arbete med att stärka Skaraborg och där deltar Tidaholm.
Det pågår aktiviteter för att ta fram trygghetsförebyggande åtgärder.

Lena Andersson (S) informerar om följande:
-

Barn- och utbildningsnämnden ser samordningsvinster med att kunna samköra en
utbildning på Rudbecksgymnasiet med vuxenutbildningen och hoppas att det ska gå att
genomföra planerna.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 150 Rapport från nämnd för samhällsskydd
mellersta Skaraborg
KS 2022/6

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet konstaterar att det inte finns något att informera om.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur
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§ 151 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
KS 2022/7

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 från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2022-06-03.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-09-07
Sida 1 av 1

§ 152 Rapport från kommunala bolag
KS 2022/8

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till handlingarna.

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

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till
handlingarna.

Beslutsunderlag




Styrelseprotokoll nr 5 Tidaholms Energi AB, 2022-06-03.
Styrelseprotokoll nr 5 Tidaholms Bostads AB, 2022-06-03.
Styrelseprotokoll nr 4 Tidaholms Elnät AB, 2022-06-03.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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