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§ 24 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter
KS 2020/203

Kommunstyrelsens beslut
•
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-03-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya avfallsföreskrifter för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera ärendet om nya avfallsföreskrifter för
Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle utreda möjlig samverkan
med andra aktörer.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 182/2021).
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med
andra aktörer i avfallsfrågor, dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-03-01 samt att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun att träda i kraft
2022-03-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021 framgår bland annat att nämndens utredning av
möjlig samverkan med andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden
bedömer att beslut om nya avfallsföreskrifter behöver fattas oberoende av beredning och beslut
utifrån den utredningen.
Vidare framgår det bland annat av nämndens beslut § 181/2021 att nämnden uppdrar åt
förvaltningen att utföra en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden
går vidare med sitt förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte
implementera separat matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som
leveransmässigt. Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid för såväl
Tidaholm som för en eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att
hantera kommunens framtida ekonomi och kvalitet.
Enligt 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska kommunen tillhandahålla ett system för att
samla in matavfall från hushåll som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort
matavfallet skilt från annat avfall. Bestämmelsen ska tillämpas första gången i fråga om avfall som
samlas in efter utgången av december 2023. Det framgår av en tjänsteskrivelse författad av
enhetschefen för VA/avfall, som ligger till grund för beslutet om utredning av samverkan, att det
idag inte finns något svar på vilka sanktioner som ställs mot kommuner som inte uppfyllt
uppdraget. Oavsett om sanktioner kan bli aktuella eller inte måste Tidaholms kommun dock
uppfylla de krav som finns i de lagar och förordningar som gäller för kommunens verksamheter.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra veckor innan antagande
av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren år 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 de ursprungliga förslaget år 2020 är av en sådan begränsad
omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd, enligt 15 kap. 44 § miljöbalken.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva
gällande renhållningsordning från och med 2022-03-01.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Beslutsunderlag













Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 3/2022 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2022-01-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021 ”Beslut om antagande av nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-12-16.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 181/2021 ”Beslut om utredning kring samverkan
med andra aktörer i avfallsfrågor”, 2021-12-16.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef VA/Avfall, Karin
Steen, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning kring samverkan med andra aktörer i
avfallsfrågor”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-07.
Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter
för Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
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.

Protokollsanteckning
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén (S)
och Sofie Spetz (S) lämnar följande protokollsanteckning: ”Socialdemokraterna och
Vänsterpartiets ledamöter och ersättare lämnar följande protokollsanteckning där vi vill markera
att det inte görs några investeringar i t ex sopkärl som inte senare kan användas om vi beslutar att
samverka med annan aktör som resultat av den utredning som hänvisas till i beslutsunderlaget.”

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 25 Beslut om antagande av avfallstaxa för avfall
under kommunalt ansvar
KS 2020/204

Kommunstyrelsens beslut
•
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa för
renhållning från och med 2022-03-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa för avfallshantering
för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera ärendet om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle utreda
möjlig samverkan med andra aktörer. Ärendet har även tidigare återremitterats till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 183/2021).
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med
andra aktörer i avfallsfrågor och dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande
taxa för renhållning från och med 2022-03-01 samt att anta ny taxa för avfallshantering för
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021 framgår det bland annat att nämndens utredning
av möjlig samverkan med andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden
bedömer att beslut om ny taxa behöver fattas oberoende av beredning och beslut utifrån den
utredningen.
Vidare framgår det bland annat av nämndens beslut § 181/2021 att nämnden uppdrar åt
förvaltningen att utföra en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden
går vidare med sitt förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte
implementera separat matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som
leveransmässigt. Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid för såväl
Tidaholm som för en eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att
hantera kommunens framtida ekonomi och kvalitet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår, i ärende KS 2020/203, kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta om nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun. Därmed behöver
även gällande taxa för renhållning upphävas och ny taxa för avfallshantering för Tidaholms
kommun antas.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021 framgår bland annat följande. I samband med
antagande 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. Beräkningarna
är gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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kommer att erbjuda. Vidare ska avgiftsnivåerna beräknas enligt självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen enligt 2 kap. 3 och 6 §§ 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). Den föreslagna
taxan är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och stimulera invånarna till att nå lokala
och nationella miljömål.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva
gällande taxa för renhållning från och med 2022-03-01.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny
taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.

Beslutsunderlag










Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2022 ”Beslut om avfallstaxa för avfall under
kommunalt ansvar”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2022-01-10.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021 ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-12-16.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar”, enhetschef
VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09.
Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2021-11-24.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021, ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-10-21.
Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande av taxa för
avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.

Ordförandes signatur
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§ 26 Beslut om uppföljning av nämndernas arbete
med intern kontroll 2020/2021
KS 2021/317

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapport kring nämndernas arbete med intern kontroll
2020/2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Av reglementet för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att det finns en god intern kontroll inom kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen ska även utifrån reglementet utfärda riktlinjer för den interna kontrollens
organisation, utformning och funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation.
Kommunstyrelsen har därför antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med riktlinjen är att
komplettera reglementet genom att förtydliga hur det praktiska arbetet med intern kontroll ska
gå till.
I reglementet framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska även årligen följa upp arbetet med den
interna kontrollen. Denna uppföljning lämnas i samband med att nämnden behandlar ärendet kring
uppföljning av åtgärder samt antagande av en ny intern kontrollplan.
Förutom nämndens uppföljning ska kommunstyrelsen, med utgångspunkt i nämndernas
uppföljningsrapporter, följa upp kommunens process för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behövs, vidta åtgärder.
Samtliga nämnder har inkommit till kommunstyrelsen med en uppföljning av åtgärder för
2020/2021 och har även antagit en ny intern kontrollplan för 2021/2022. Nämnderna har baserat
sin interna kontrollplan på en genomförd riskanalys.
Samtliga nämnder har även gjort en uppföljning och bedömning av nämndens arbete med intern
kontroll 2020/2021. Nämndernas uppföljning baseras på ett frågeformulär som respektive
förvaltningen har besvarat. De frågor som besvarats med antingen delvis eller nej har i vissa fall
kommenterats samt kompletterats med en framtagen åtgärd. Kommunledningsförvaltningen
konstaterar att det egentligen är obligatoriskt att rapportera en kommentar och åtgärd om en
fråga besvaras med delvis eller nej. Detta behöver förtydligas inför nästa års uppföljning.
Kommunledningsförvaltningen har utifrån nämndernas uppföljningar sammanställt en rapport som
finns bilagd ärendet.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapport kring nämndernas
arbete med intern kontroll 2020/2021 till handlingarna.

Ordförandes signatur
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Beslutsunderlag










Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2/2022 ”Beslut om uppföljning av nämndernas
arbete med intern kontroll 2020/2021”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll
2020/2021”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-05.
Rapport ”Uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 2020/2021”, kanslichef
Anna Eklund 2022-01-05.
Intern kontrollplan 2021/2022 kommunstyrelsen.
Intern kontrollplan 2021/2022 jävsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 barn- och utbildningsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 social- och omvårdnadsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 samhällsbyggnadsnämnden.
Intern kontrollplan 2021/2022 kultur- och fritidsnämnden.

Sändlista
Samtliga nämnder
Revisorerna
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§ 27 Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
KS 2021/249

Kommunstyrelsens beslut
•
•

Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina
delegationsordningar samt att även genomföra övriga ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige har reviderat kommunstyrelsens och nämndernas
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen behöver
även delegationsordningen revideras.
Eftersom kommunstyrelsen inte längre kan delegera rätten att besluta i ärenden gällande personal
på andra nämnder föreslås hela avsnitt 4 tas bort. Istället bör kommunstyrelsen besluta uppmana
övriga nämnder att ta med motsvarande punkter i sina delegationsordningar som i
kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 3.
Kommunstyrelsen är fortfarande anställningsmyndighet för förvaltningschefer och
förvaltningsekonomer. Avsnitt 3 har därför uppdaterats.
Kommunfullmäktige har även utökat kommunstyrelsens möjlighet att sälja fastigheter. Med
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen i sin tur utökar delegationen till arbetsutskottet
att sälja fastigheter, till upp till och med 15 prisbasbelopp (p. 6.2).
I övrigt har smärre felaktigheter justerats i p. 1.15 och p. 7.1. I förslaget har ytterligare en punkt
lagts till, p. 1.13, för det fall ett beslut som fattats på delegation behöver överklagas. En mening har
tagits bort i den inledande texten, på sidan 4, eftersom kommunstyrelsen inte har sammanträden
varje månad.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen
enligt upprättat förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att ta in
motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även genomföra övriga
ändringar.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6/2022 ”Beslut om revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-12-22.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.

Sändlista
Samtliga nämnder
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§ 28 Beslut om utvärdering av riktlinje om e-förslag
samt förslag om revidering av riktlinje om e-förslag
KS 2021/397

Kommunstyrelsens beslut
•
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen och att lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje om e-förslag i enlighet med upprättat
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-02 att revidera riktlinje om e-förslag samt att riktlinjen
skulle utvärderas efter ett år. De ändringar som infördes i och med revideringen var följande:
-

Vem som helst får rösta på ett e-förslag och inte endast de som är medborgare i
Tidaholms kommun.
Det infördes en möjlighet för medborgare utan tillgång till digitala verktyg att lämna in
förslag skriftligt via en pappersblankett samt möjlighet att rösta via telefon.
Tidsperioden för hur lång tid det ska ha gått från att ett ärende hanterats politiskt tills att
det får tas upp i ett e-förslag ändrades från 6 månader till 12 månader.

Förvaltningen bedömer att de ändringar som infördes vid den förra revideringen av riktlinje om eförslag är bra och bör vara kvar. Förvaltningen anser att hanteringen av e-förslag fungerar bra och
att förslagen har blivit en känd och etablerad väg för att lämna förslag till politiken.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Revideringen innebar bland annat en ändring som gör att kommunfullmäktige alltid ska fatta slutligt
beslut om e-förslag. Ändringen i arbetsordningen gör att även riktlinje för e-förslag behöver
revideras för att stämma överens med den nya arbetsordningen.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utvärderingen och att
lägga den till handlingarna.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje om e-förslag i
enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 7/2022 ”Beslut om utvärdering av riktlinje om
e-förslag samt förslag om revidering av riktlinje om e-förslag”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Utvärdering av riktlinje om e-förslag samt förslag om revidering av
riktlinje om e-förslag”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-20.
Utkast: Riktlinje - E-förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Kommunfullmäktiges beslut § 133/2021 ”Beslut om revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige”, 2021-10-25.
Kommunstyrelsens beslut § 171/2020 ”Beslut om revidering av riktlinje om e-förslag”,
2020-09-02 (ärendenr: 2020/197).
Barnrättsbedömning, 2019-04-26 (ärendenr: 2019/109).

Ordförandes signatur
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§ 29 Beslut om förstudie kring samverkan inom IT
med Skövde kommun
KS 2022/56

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en förstudie kring fördjupad samverkan inom
IT-området med Skövde kommun under våren 2022.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommunledningsgrupp och förvaltningarna har analyserat kommunens digitalisering och
kommit fram till att det finns stora fördelar med en samverkan inom framförallt IT-området.
Ambitionen är att bygga vidare och utveckla organisationens förmåga att tillvarata digitaliseringens
möjligheter. Analysen visar även att det finns risker med en mindre organisation, exempelvis att
inte hänga med i den framtida utvecklingen och svårigheter att lösa den långsiktiga kompetens
försörjningen inom IT-området.
Det främsta motivet till att genomföra förstudien är att det i Skaraborg finns en tydlig inriktning
mot samverkan med gemensam systemförvaltning och drift av gemensamma IT-system. Utifrån
inriktningen med gemensam systemförvaltning behöver ett antal tekniska och organisatoriska
frågeställningar klargöras. Dessa frågeställningar inkluderas i förstudien.
Tidaholms kommun har idag ett etablerat samarbete med Falköpings kommun där kommunerna
delar på de gemensamma systemen e-arkiv samt MDM (manageringssystem för mobila enheter).
Denna samverkan inkluderas i förstudien.
Tidaholms kommun har även ett etablerat samarbete med Tidaholms Energi AB (TEAB) där
kommunen levererar flera IT-tjänster medan TEAB levererar kommunikationstjänster via fiber. I
förstudien kommer området kommunikationstjänster enbart kartläggas med syfte att säkerställa
att det finns förutsättningar för fortsatt leverans av tjänster. Övriga IT-tjänster tillhandahålls till
bolaget utifrån behov. Om det blir aktuellt i ett senare skede kommer bolaget teckna eget avtal
för dessa tjänster.
Syftet med förstudien är att redovisa effekterna av ett fördjupat samarbete mellan Tidaholms
kommun och Skövde kommun samt att ta fram ett underlag för ett beslut om kommunen ska gå
vidare med ett fördjupat projekt för samverkan inom IT-området.
Förstudien ska kartlägga förutsättningarna för ett tänkt samarbete, analysera förvaltningarnas
behov av verksamhetsutveckling med stöd av IT samt mäta kommunens digitala mognad.
Förstudien ska ge förslag på vilka områden som samverkan ger störst nytta samt i vilken ordning
och takt dessa kan införas.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra en förstudie kring
fördjupad samverkan inom IT-området med Skövde kommun under våren 2022.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11/2022 ”Beslut om förstudie kring samverkan
inom IT med Skövde Kommun”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie kring samverkan inom IT med Skövde kommun”, ITchef David Olsson, 2021-12-30.

Sändlista
IT-avdelningen

Ordförandes signatur
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§ 30 Beslut om svar med anledning av föreläggande
kring överklagan gällande områdesbestämmelser
Hellidsberget
KS 2021/285

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att anta upprättat förslag till områdesbestämmelser för
Hellidsberget. Därefter har beslutet överklagats. Med anledning av överklagandet har Vänersborgs
tingsrätt förelagt kommunen att lämna in ett skriftligt svar till domstolen och ange om kommunen
går med på eller motsätter sig det som begärs i överklagandet. Domstolen har beviljat anstånd
med att inkomma med yttrandet till 2022-02-11.
Planarkitekten har tagit fram ett förslag till yttrande till domstolen. Fullmäktige har delegerat till
kommunstyrelsen att besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när yttrandet inte hinner behandlas av fullmäktige (7 § sista punkten
kommunstyrelsens reglemente). Kommunstyrelsen kan därmed besluta om yttrandet.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avge yttrande enligt förvaltningens
förslag.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande i mål gällande överklagande av beslut om revidering
av områdesbestämmelser för Hellidsberget (mål nr P 5185-21)”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2022-01-28.
Yttrande i mål nr P 5185-21, 2022-01-20.
Föreläggande från Vänersborgs tingsrätt i mål P 5185-21, 2022-01-17.
Kommunfullmäktiges beslut § 164/2022 ”Beslut om revidering av områdesbestämmelser
för Hellidsberget”, 2022-11-29.
Plankarta – Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget, antagandehandling,
2021-08-10.
Planbeskrivning - Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget, antagandehandling, 2021-08-10.
Granskningsutlåtande, 2021-08-10.

Sändlista
Vänersborgs tingsrätt
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur
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§ 31 Beslut om besvarande av motion om porrfilter
i förskola och skola
KS 2021/209

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion om porrfilter i förskola och skola.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att verka för att samtliga förskolor och skolor i Tidaholms kommun ska vara fria från
pornografi samt att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa
ett filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i förskolor
och skolor i Tidaholms kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut, § 108/2021, föreslagit kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. Av yttrandet som ligger till
grund för nämndens beslut framgår bland annat att kommunen har ett filter som ska blockera
pornografiskt innehåll. Filtret fungerar när personal eller elever är uppkopplade via kommunens
nätverk. Kommunen har inte något ytterligare filter eller applikation som blockerar sidor med
olämpligt material. Elevernas surfande på kommunens dator eller läsplattor utanför skoltid anses
vara ett föräldraansvar. Med hänsyn till att kommunen redan har ett innehållsfilter arbetar
kommunen för att förskolor och skolor ska vara fria från pornografi. Kommunlednings
förvaltningen anser därför att motionen ska anses vara besvarad.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 8/2022 ”Beslut om motion om porrfilter i
förskolan och skolan- en självklarhet”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-26.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om svar på motion – Porrfilter i
förskolan och skolan – en självklarhet”, 2021-10-14.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en
självklarhet”, Johanna Aldén och Bengt Höglander, 2021-09-23.
Yttrande över motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, Bengt
Höglander, 2021-09-23.
Motion om porrfilter i förskola och skola, 2021-05-31.

Ordförandes signatur
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§ 32 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri
grundskola
KS 2021/303

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Camilla Graaf (-), Ida Davidsson (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken
de framhåller att det framgår av skollagen att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri och att det
endast får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Enligt
motionärerna brister Tidaholms kommun i detta på flera skolor.
Motionärerna framhåller att föräldrar som har barn på skolorna i tätorten uppmanas att lägga ner
frukt, smörgås, yoghurt eller liknande i barnens skolväska varje dag för att barnen ska orka
prestera under lektionerna. Enligt motionärerna uppmanas inte föräldrar som har barn på någon
av ytterskolorna i Tidaholm att packa ner motsvarande mellanmål eftersom skolorna står för
kostnad för detta.
Motionärerna menar att det strider mot skollagen att uppmana vårdnadshavare att lägga ner en
frukt i barnens skolväska varje dag. Motionärerna ställer sig också frågande till hur hanteringen kan
skilja sig åt mellan olika skolor eftersom samtliga skolor ska följa samma lagstiftning.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att:
-

avgiftsfritt erbjuda alla grundskoleelever i Tidaholms kommun en frukt under förmiddagen
och på eftermiddagen vid långdagar
inte avgiftsfria frukten tas bort på de skolor som idag erbjuder sina elever detta utan att
det införs på de skolor som idag inte har det.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 133/2021, att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 145/2021, föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har slagit fast att det
inte finns utrymme i budget att erbjuda alla elever frukt på det sätt som motionärerna föreslår
samt att barn- och utbildningsnämnden ska se till att frågan om frukt till eleverna hanteras på ett
likartat sätt. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens
beslut.

Ordförandes signatur
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Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9/2022 ”Beslut om besvarande av motion om
avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i
Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-23.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 145/2021 ”Beslut om yttrande gällande motion avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola för alla elever
i Tidaholms kommun”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16.
Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun,
2021-11-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om remittering av motion
om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-10-20.
Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 2021-09-27.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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§ 33 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om
lättillgängliga mensskydd för elever
KS 2021/272

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslaget anses vara besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Två personer har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket de framhåller att de under sin skoltid
själva har erfarit att tillgången till mensskydd inte uppfyller elevernas behov. De anser inte att
möjligheten att hämta mensskydd hos skolsköterskan är tillräcklig och vill att mensskydd ska finnas
tillgängligt på toaletten. Enligt förslagslämnarna beräknas mensskydd för en skola kosta 0,5 - 4 kr
per elev och månad enligt företaget Menssäkrad som är ett av flera företag som erbjuder färdiga
lösningar för lättillgängliga mensskydd.
Förslagslämnarna framhåller att deras förslag även är förenligt med delmål 6.2 i de globala målen
som syftar till att ”säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” samt att
särskild uppmärksamhet riktas “åt behoven hos kvinnor och flickor”.
Förslagslämnarna framhåller vidare att såväl andra länder som andra kommuner i Sverige har
beslutat om gratis mensskydd till elever och att de anser att det är dags för Tidaholms kommun
att ansluta sig till dessa. Enligt förlagslämnarna får bristen på mensskydd aldrig utgöra ett hinder
för att kunna delta i undervisningen.
Förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar att:
-

kommunen utreder förslaget om att sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid
skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.
kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 135/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till barnoch utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 144/292, föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att sätta
upp automater eller lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium
samt hög- och mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat. Samt att yrkande nummer två, att
kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor, ska
avslås.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

20

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 3

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-02-09
Sida 2 av 3

Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse och ett yttrande författat av
kvalitetsutvecklaren av vilka det bland annat framgår följande.
Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-10 behandlat en motion avseende ”alla elevers rätt till
mensskydd”. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att förslaget i motionen inte kan prioriteras inom ramen för barnoch utbildningsnämnden givna ekonomiska ramar. Vidare motiverade nämnden sitt förslag till
beslut med att det finns en rutin som innebär att elever, vid behov, via skolsköterska kostnadsfritt
får tillgång till mensskydd. Denna möjlighet finns fortfarande.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska utreda förslaget om att sätta upp automater eller
lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och
mellanstadieskolor samt de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor.
Förvaltningen konstaterar vidare att det, i det yttrande som kvalitetsutvecklaren på barn- och
utbildningsförvaltningen har tagit fram, finns en utredning om att sätta upp automater med
mensskydd som även inkluderar en kostnadsberäkning.
Förvaltningen gör därför bedömningen att barn- och utbildningsnämnden, i och med yttrandet, har
gjort den utredning som efterfrågas och att Tidaholmsförslaget med anledning av detta kan anses
vara besvarat.
Om kommunfullmäktige skulle anse att det bör sättas upp mensskyddsautomater i enlighet med
förslaget behöver det hanteras som ett eget ärende och det behöver då tas fram en lösning för
finansiering eftersom barn- och utbildningsnämnden är tydlig med att nämnden inte har möjlighet
att inrymma kostnaden i sin budget.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
förslaget anses vara besvarat.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10/2022 ”Besvarande av Tidaholmsförslag om
lättillgängliga mensskydd för elever”, 2022-01-26.
Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-01-04.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 144/2021 ”Beslut om yttrande gällande
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-12-09.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om lättillgängliga
mensskydd för elever”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16.
Yttrande över Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, kvalitetsutvecklare
Bengt Höglander, 2021-11-09.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om remittering av
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-10-20.
Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever, anmält på kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-09-27.
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§ 34 Anmälan av delegationsbeslut
KS 2022/4

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,
2022-02-01.
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-01-10.
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§ 35 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
2022-01-04 – 2022-01-31.
KS 2022/5
KS 2022/55
KS 2022/57
KS 2022/58

Cirkulär 22:03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser i lydelse 2022-10-01 Redogörelsetext avseende
förändringar i Allmänna bestämmelser AB
Prioritera rätt - välj välfärden
Svar på frågor från Tidaholms kommuns revisorer - Hantering av
konst och värdigheter samt säkerhetsarbetet
Skrivelse från Hellidens Folkhögskola - Med anledning av förfrågan
om köp av den grafiska verkstaden på Vulcanön

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna rapporter till
handlingarna

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2022-02-09”, registrator Marie Anebreid,
2022-01-10.”

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 36 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 och närpolisområdeschefen har skrivit under det nya medborgarlöftet
som i huvudsak fokuserar på samma områden som det tidigare medborgarlöftet.
Det ska hållas ett dialogmöte med litografiska akademin och folkhögskolans styrelse
angående litografiska verkstan.

Kommundirektören informerar om följande:
-

-

Läget är fortsatt tufft i flera av kommunens verksamheter med anledning av pandemin.
Från och med idag kommer de som har arbetat på distans succesivt återvända till
arbetsplatsen.
Västtrafik har tagit fram en förstudie om förändringar av turer som visar på flera
nackdelar för Tidaholms kommun. Flera tjänstepersoner arbetar med frågan och det ska
hållas ett dialogmöte med Västtrafik.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 37 Rapport från nämnden för Samhällsskydd
Mellersta Skaraborg 2022
KS 2022/6

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att rapportera om.
Othmar Fiala (S) ger en kort information om nämndens kommande sammanträde.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Beslutsunderlag
-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 38 Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund
KS 2022/7

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument samt informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit dokument från Skaraborgs kommunalförbund.
Anna-Karin Skatt (S) informerar om följande:
-

Kommunalförbundet behandlar ärenden om revidering av hälso- och sjukvårdsavtal samt
god och nära vård.
Västtrafik planerar att göra ändringar i turer för skolskjutsar och Tidaholms kommun
riskerar att drabbas.
Batterifabriken kommer inte byggas i Skövde vilket är en negativ nyhet för Skaraborg men
det är ändå positivt att fabriken kommer byggas i Göteborg.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument samt
informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
✓ Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 132 ”Förslag till text för
remisshanteringen: Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser”,
2021-01-03.
✓ Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 131 ”Förslag till text för
remisshanteringen: Strategi för God och Nära vård”, 2021-01-03.
✓ Protokoll Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2021-12-03.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 39 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 1 Tidaholms Energi AB, 2022-01-12.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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