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§ 107 Information om rapport om utvecklingsarbete
för kommunstyrelse och nämnder kring ledning och
styrning, rollfördelning samt kultur och värderingar
KS 2021/378

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 10/2022 att anlita Public Partner för att genomföra ett
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning
samt kultur och värderingar.
Public partner har nu lämnat en rapport med sina slutsatser till kommunstyrelsen. Representant
för Public partner gör en dragning för kommunstyrelsen om innehållet i rapporten.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Information om rapport om utvecklingsarbete för kommunstyrelse och
nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och värderingar”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-06-07.
Kommunstyrelsens beslut § 10/2022 ”Beslut om genomförande av utvecklingsarbete för
kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och
värderingar”, 2022-01-12.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 108 Beslut om månadsrapport för
kommunstyrelsen avseende januari – april år 2022
KS 2022/24

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos är 9,2 miljoner kronor varav 7,0 miljoner kronor
avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen vilka är budgeterade under
finansförvaltningen.
Kommunstyrelsens helårsprognos är ett överskott mot budget på 2,2 miljoner
kronor. Överskottet består främst av budgeterade medel för oförutsedda behov inom
kommunstyrelsen som uppgår till 2,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsens enheter prognostiserar
ett överskott mot budget på 0,2 miljoner kronor.
Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 39 medarbetare motsvarande 38 årsarbetare per den
2022-04-30. Den effektiva personalstyrkan i arbete uppgår till 34 årsarbetare.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 51/2022 ”Beslut om månadsrapport för
kommunstyrelsen avseende januari – april år 2022”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av månadsrapport för kommunstyrelsen för januari-april år
2022”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-05-23.
Månadsrapport april 2022 (Kommunstyrelse).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 109 Beslut om månadsrapport för Tidaholms
kommun avseende januari – april år 2022
KS 2022/23

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms kommun samt att lägga den till
handlingarna.
o hantera samhällsbyggnadsnämndens underskott i ärendet KS 2022/159.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och budget för åren
2022-2024 att samtliga nämnder ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter februari, april och
oktober månad till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner från samtliga
nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens underskott mot budget hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159.
Budgeten för år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av
skatter och bidrag. Prognosen efter april månad visar ett resultat på 35,5 miljoner kronor, vilket
är ett överskott mot budget på 16,6 miljoner kronor. Det motsvarar 4,1 procent av skatter och
bidrag och innebär att kommunen uppnår resultatmålet för år 2022.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att resultatet kommer att minska kommunens
lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. Både lånebehov
och räntor förväntas stiga de kommande åren och en ökad egenfinansiering har positiv effekt på
finansiella kostnader.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms kommun samt att lägga den till
handlingarna.
o hantera samhällsbyggnadsnämndens underskott i ärendet KS 2022/159.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari-april
år 2022”, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg, 2022-05-25.
Månadsrapport – april 2022 (Tidaholms kommun).
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 ”Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-19.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2022.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om månadsrapport för socialoch omvårdnadsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-24.
Månadsrapport april 2022, social- och omvårdnadsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 36/2022 ”Beslut om månadsrapport för barn- och
utbildningsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-17.
Månadsrapport april 2022 (Barn- och utbildningsnämnd).
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2022 ”Beslut om månadsrapport för kultur – och
fritidsnämnden avseende april år 2022”, 2022-05-10.
Månadsrapport april 2022, kultur- och fritidsnämnden.

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 110 Beslut om uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med
ytterligare anpassningsåtgärder och andra
kompletteringar
KS 2022/159

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av nämnden samt uppmaning
till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell karaktär som säkerställer
nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid. Redovisning ska ske till
kommunstyrelsen senast 2022-06-24.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2022, § 83/2022, att:
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20, inkomma
med:
- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för
att nå en budget i balans för innevarande år.
- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på nämndens mål och
kommunens strategiska mål.
- risk- och konsekvensbeskrivning.
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med
samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner för år
2022.
Efter inkommen redovisning av ytterligare anpassningsåtgärder är det upp till kommunstyrelsen att
bedöma om ärendet kan avslutas eller om kommunstyrelsen behöver vidta ytterligare åtgärder
inom ramen för sin uppsiktsplikt.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med
månadsrapport avseende januari-april 2022. I rapporten föreslås anpassningsåtgärder av
samhällsbyggnadsförvaltningen som tar samhällsbyggnadsnämnden till en budget i balans för år
2022. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 66/2022, att godkänna upprättad månadsrapport och
att överlämna den till kommunstyrelsen samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 3
miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden för den del av nämndens underskott som rör
kostnader inom internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma vilka, eller om några, åtgärder är beslutade av
nämnden på grund av beslutsformuleringen. Den andra beslutsformuleringen från
samhällsbyggnadsnämnden om att begära medel bedöms vara det underskott som kvarstår att
hantera för nämnden. Därmed konstaterar kommunledningsförvaltningen att

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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samhällsbyggnadsnämnden inte har beslutat om åtgärder som tar nämnden till en budget i balans
för år 2022.
Anpassningsåtgärderna har kortfattade risk- och konsekvensbeskrivningar och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer själv att vissa åtgärder har direkt påverkan på nämndens och
kommunens måluppfyllnad. Kommunledningsförvaltningen kan utifrån nämndens egen bedömning
av påverkan konstatera att de föreslagna åtgärderna påverkar kommunens strategiska mål.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens beslut om att be
kommunstyrelsen tillskjuta medel inte är förenligt med kommunens beslutade
ekonomistyrprinciper. Endast kommunfullmäktige kan besluta om att omdisponera medel mellan
nämnder vilket ska ske i mycket specifika fall. Kommunledningsförvaltningen bedömer att detta
ska ske först när nämndens egna förslag till anpassningsåtgärder är uttömda. Kommunfullmäktige
har inte beslutat om att omdisponerat medel mellan nämnder tidigare.
En dialog mellan kommunstyrelsens presidie och samhällsbyggnadsnämndens presidie har ägt rum.
Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat och vid det mötet kommer även tjänstepersoner närvara.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet inte kan avslutas än då det inte framgår vilka
anpassningsåtgärder som är beslutade och då samhällsbyggnadsnämnden inte har en budget i
balans.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att återemittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade
av nämnden samt uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell
karaktär som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid.
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 2022-06-24.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med
ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, ekonomichef Louise Holmvik,
2022-05-25.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-05-19.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende
januari – april år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-05-11.
Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11.
Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06.

Reservation
Ambjörn Lennartsson reserverar sig mot beslutet.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 111 Beslut om slutredovisningar av
investeringsprojekt
KS 2022/173

Kommunstyrelsens beslut
•
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade
slutrapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att komplettera och
inkomma med slutredovisningar av samtliga investeringsprojekt senast 2022-11-15.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överskrider 500 000 kr
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige. Projekt av löpande karaktär undantas.
Slutredovisningarna ska göras i samband med årsredovisningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med slutredovisningar avseende:
-

Rosenbergsområdet.
Anpassningar av kök och matsal samt konvertering från åk F-6 till åk 7-9 på före detta
Hökensåsskolan, numera Hellidsskolan.
Flytt av arbetsmarknadsenheten, AME.

Dessa är de större projekt som har slutförts de senaste åren. Det saknas dock redovisningar för
flera andra projekt som omfattas av investeringsprocessen. Dessa behöver
samhällsbyggnadsnämnden komplettera med.
Ekonomistyrprinciperna omfattar samtliga investeringsprojekt som är påbörjade under gällande
ekonomistyrpinciper. Om en revidering av ekonomistyrprincer beslutas kommer de
investeringsprojekten som då påbörjas att omfattas av den nya ärendehanteringsprocessen.
Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget. Ärendena har inte hanterats i enlighet med
ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.
De beslutade ekonomistyrprinciperna ska efterlevas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen.
För att säkerställa detta bör investeringsprocessen inkluderas i internkontrollen för att säkerställa
att projekt bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättade slutrapporter.

Ordförandes signatur
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-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att komplettera och inkomma med slutredovisningar av samtliga investeringsprojekt
senast 2022-11-15.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise
Holmvik, 2022-05-31.
Rapport ”Strategisk plan och budget 2022-2024”.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om slutredovisningar av
investeringsprojekt”, 2022-04-21.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65/2022 ” Beslut om slutredovisningar av
investeringsprojekt”, 2022-05-19.
Slutrapport – Flytt av AME, 2022-04-21.
Slutrapport – Hökensåsskolan/Hellidsskolan, anpassningar kök och matsal samt
konvertering F-6 till 7–9, 2022-04-21.
Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun
avseende år 2021”, 2022-04-25.
Slutrapport – Rosenbergsområdet, 2022-01-21.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur
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§ 112 Beslut om strategisk plan och budget för år
2023-2025
KS 2021/402

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet
med utkast 2.
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona.
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska
den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).
o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor.
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter
fastställs till 1,75% för år 2023.
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av
driftskostnader med högst 2,5 %.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande
regelverk/lagkrav.

Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun
för åren 2023–2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för
att styra och leda den kommunala verksamheten.
I dokumentet återfinns kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper
och nämndernas ramar för 2023 och framåt.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att dokumentet är upprättat i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:
-

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år
2023-2025.

Ordförandes signatur
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-

-

Strategisk plan och budget för åren 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och år 2024.
Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta investera och
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.
För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022,
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar".
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.

Sammantaget innebär detta att budgeten för åren 2023–2025 ligger i linje med kommunens
strategier för en god ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god
ekonomisk hushållning.
Mot bakgrund av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, med fortsatt stora
investeringsbehov, förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0
procent av skatter och generella bidrag.
Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till
grund för borgensavgifter för år 2023.
Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens
fastigheter. I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga
formulering.
Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt
kommunfullmäktige den 31 oktober 2022 eftersom det är valår i år.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025.
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona.
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska
den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).
o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 290 miljoner kronor.
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter
fastställs till 1,75% för år 2023.

Ordförandes signatur
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indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av
driftskostnader med högst 2,5 %.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande
regelverk/lagkrav.
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet
med utkast 2.
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona.
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska
den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).
o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor.
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter
fastställs till 1,75% för år 2023.
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av
driftskostnader med högst 2,5 %.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande
regelverk/lagkrav.
Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets framtagna Strategiska plan och
budget för 2023 - 2025 där partierna håller fast vid de samordningsprocesser och
andra prioriteringar partierna tidigare föreslagit för att därmed förbättra kvalitén
och frigöra resurser som kommer fler barn, ungdomar och äldre till del i hela
Tidaholms kommun.
o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona.
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska
den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).
o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor.
o

-

-
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ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter
fastställs till 1,75% för år 2023.
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av
driftskostnader med högst 2,5 %.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari
respektive verksamhetsår.
o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande
regelverk/lagkrav.
Hajrudin Abdihodzic (V) yrkar bifall till Skatts förslag
o

-

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut.
Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Skatts förslag för att få fram ett motförslag till
ordförandens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att Skatts förslag ska
utgöra motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA:
Bifall till ordförandens förslag.
NEJ:
Bifall till Skatts förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin
Olofsson (MP), Runo Johansson (L)

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-06-15
Sida 5 av 5

Följande röstar NEJ:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin
Abdihodzic (V)

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget
för år 2023-2025”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-2025”, ekonomichef Louise
Holmvik, 2022-05-19.
Utkast ”Strategisk plan och budget 2023–2025”, 2022-05-24.
Skrivelse ”Utredningsuppdrag från budgetberedningen”, 2022-05-17.
Rapport ”Borgensavgifter kommunala bolag – Tidaholms kommun”, 2022-04-22.

Reservation
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Skatts förslag.
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§ 113 Beslut om förstudie för investeringsprojekt
förskola i Ekedalen
KS 2019/160

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad förstudie
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan, under förutsättning
att 29,9 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört och beslutat om en förstudie avseende
investeringsprojekt förskola i Ekedalen. Nämnden har överlämnat förstudien till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för hantering enligt investeringsprocessen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en
förstudie. Den tänkta tidsplanen är inte inkluderad i förstudierapporten men barn- och
utbildningsförvaltningen har kompletterat med den i efterhand. Önskemålet är att nya lokaler ska
stå redo att ta emot verksamhet 2024-01-01.
Totalkostnadskalkylen för investeringsprojektet uppgår till 30,4 miljoner kronor vilket är mer än
vad som finns avsatt i budget. I budget för år 2022 finns det totalt 500 tusen kronor avsatt då
endast medel för förstudien ombudgeterades av kommunstyrelsen i april år 2022.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ytterligare medel på 29,9 miljoner kronor bör avsättas
och budgeteras i samband med antagande av strategisk plan och budget för år 2023.
Investeringskostnaden och verksamhetsflytten medför en ökad driftkostnad för
verksamhetsnämnden. Nämnden har inte beskrivit hur den ökade kostnaden ska hanteras inom
tilldelad ram. Då kommunens ekonomi kommer vara ansträngd de kommande åren uppmanar
kommunledningsförvaltningen att projekteringen noga avväger alternativ som kan spara kostnader
i projektet och att det framtagna projektdirektivet inkluderar motiveringar för de beslut som
förespråkas och fördyrar projektet.
Vid nybyggnation ska en procent av investeringssumman avsättas till konstnärlig utsmyckning,
vilket ska ingå i den totala investeringskostnaden. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut
§ 83/2000.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättad förstudie samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan, under
förutsättning att 29,9 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2023.
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-

Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till barnoch utbildningsnämnden för vidare utredning när kommunfullmäktige har fattat beslut om
förstudie om framtidens äldreomsorg och social- och omvårdnadsnämnden har fattat
beslut om Lindängens lokaler.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Anderssons
förslag om återremiss.
Ordföranden ställer först Anderssons förslag om återremiss under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA:
Ärendet ska avgöras idag.
NEJ:
Ärendet ska avgöras senare.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin
Olofsson (MP), Runo Johansson (L)
Följande röstar NEJ:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin
Abdihodzic (V)
Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskola Ekedalen”, ekonomichef
Louise Holmvik, 2022-05-31.
Kommunstyrelsens beslut § 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun
avseende år 2021”, 2022-04-06
Rapport ”Investeringsbilaga 2021”.
Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen, 2022-04-20.
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Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 2.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 50/2022 ”Beslut om förstudie investeringsprojekt
förskolan Ekedalen”, 2022-04-21

Reservation
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons förslag.
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§ 114 Beslut om förstudie för investeringsprojekt
förskola i Madängsholm
KS 2019/427

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna upprättad förstudie samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt
föreslagen tidsplan.
o revidera investeringsmedel för investeringsprojekt förskola Madängsholm från 5,0
miljoner kronor till 6,55 miljoner kronor genom ett tilläggsanslag som utökar
kommunens totala investeringsbudget för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört och beslutat om en förstudie avseende
investeringsprojekt förskola i Madängsholm. Nämnden har överlämnat förstudien till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för hantering enligt investeringsprocessen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en
förstudie. Den tänkta tidsplanen är inte inkluderad i förstudierapporten men barn- och
utbildningsförvaltningen har kompletterat med den i efterhand. Önskemålet är att nya lokaler ska
stå redo att ta emot verksamhet 2023-01-01.
Totalkostnadskalkylen för investeringsprojektet uppgår till 6,55 miljoner kronor, vilket är mer än
vad som finns avsatt i budget för år 2022 där det finns totalt 5 miljoner kronor avsatt.
Eftersom investeringsprojektet enligt önskad tidsplan ska vara färdigt 2023-01-01 behöver
ytterligare medel avsättas för år 2022. Beslut om ytterligare investeringsmedel är en förutsättning
för att förstudien och projektets omfattning ska kunna godkännas. Kommunledningsförvaltningen
bedömer att utökningen av kommunens investeringsbudget för år 2022 inte kommer medföra ett
utökat lånebehov. Detta medför att utrymme för utökning av den totala budgeten med 1,55
miljoner kronor finns.
Investeringskostnaden och verksamhetsflytten medför en ökad driftkostnad för
verksamhetsnämnden. Nämnden har inte beskrivit hur den ökade kostnaden ska hanteras inom
tilldelad ram. Då kommunens ekonomi kommer vara ansträngd de kommande åren uppmanar
kommunledningsförvaltningen att projekteringen noga avväger alternativ som kan spara kostnader
i projektet och att det framtagna projektdirektivet inkluderar motiveringar för de beslut som
förespråkas och fördyrar projektet.
Vid nybyggnation ska en procent av investeringssumman avsättas till konstnärlig utsmyckning,
vilket ska ingå i den totala investeringskostnaden. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut
§ 83/2000.

Ordförandes signatur
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Förslag till beslut
-

-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna upprättad förstudie samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt
föreslagen tidsplan.
o revidera investeringsmedel för investeringsprojekt förskola Madängsholm från 5,0
miljoner kronor till 6,55 miljoner kronor genom ett tilläggsanslag som utökar
kommunens totala investeringsbudget för 2022.
Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avbryta projektet.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA:
Bifall till förvaltningens förslag.
NEJ:
Bifall till Anderssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin
Olofsson (MP), Runo Johansson (L)
Följande röstar NEJ:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin
Abdihodzic (V)

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskola Madängsholm”,
ekonomichef Louise Holmvik, 2022-05-31.
Strategisk plan och budget 2022-2024.
Kommunstyrelsens beslut § 55/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun
avseende år 2021”, 2022-04-06
Rapport ”Investeringsbilaga 2021”.
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Barn- och utbildningsnämndens beslut § 49/2022 ”Beslut om förstudie förskolan
Linblomman i Madängsholm”, 2022-04-21
Rapport, Förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman, 2022-03-31.
Totalkostnadskalkyl Madängsholm.
Ritning ”Tidaholm-A32.01_201013”.
Karta ”Förslag 102”.

Reservation
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons förslag.
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§ 115 Beslut om revidering av tidsplan för
investeringsprojekt konstgräsplan
KS 2021/400

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta fram tidsplanen för
investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 28/2022, att godkänna förstudie för konstgräsplan samt uppdrog
till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra
projekteringen enligt den tidsplan som fanns angiven i förstudien.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den beslutade tidsplanen måste revideras då
budgetberedningen bedömer att projektet inte kommer kunna påbörjas förrän år 2025.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att flytta
fram tidsplanen för investeringsprojekt konstgräsplan med start år 2025.
Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte
flytta fram tidsplanen för investeringsprojekt konstgräsplan.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA:
Bifall till arbetsutskottets förslag.
NEJ:
Bifall till Karlssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5

Ordförandes signatur
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Följande röstar JA:
Ulf Persson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Larsson (SD), Karin
Olofsson (MP), Runo Johansson (L)
Följande röstar NEJ:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin
Abdihodzic (V)

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2022 ”Beslut om revidering av tidsplan för
investeringsprojekt konstgräsplan”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av tidsplan investeringsprojekt konstgräsplan”,
kanslichef Jenny Beckman, 2022-05-23.
Kommunfullmäktiges beslut § 28/2022 ” Beslut om förstudie för investeringsprojekt
konstgräsplan”, 2022-03-28.
Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21.
Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21.

Reservation
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S) och Hajrudin
Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karlssons förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 116 Information om årsredovisning för stiftelsen
Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2021
KS 2022/43

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information om årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen
Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2021.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Information om årsredovisning för stiftelsen Tidaholm-Hökensås
semesterby avseende år 2021”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-05-23.
Uttalande från styrelsen stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby.
Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2021 Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby.
Revisionsberättelse 2021 Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 117 Beslut om firmatecknare för Tidaholms
kommun
KS 2021/341

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget
gäller från och med 2022-06-15.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed förslag till firmatecknare för Tidaholms
kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med 2022-06-15.
Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan nämnda utse var och
en för sig av följande personer:
Runo Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

David Olsson
Kommundirektör

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

Anna Ståhl
Redovisningsansvarig

Cecilia Forendal
Ekonom

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

med kontrasignering med en annan av följande personer:
Petra Larsson
Inköpssamordnare

Louise Holmvik
Ekonomichef

Anna Ståhl
Redovisningsansvarig

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent

Cecilia Forendal
Ekonom

Ola Pettersson
Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur

Justerares signatur

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

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

Anna Ståhl
Redovisningsansvarig

Ola Pettersson
Förvaltningsekonom

Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent

Cecilia Forendal
Ekonom

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

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

Cecilia Forendal
Ekonom

Anna Ståhl
Redovisningsansvarig

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

Anna-Karin Skatt
Kommunstyrelsens vice ordförande

med kontrasignering med en annan av:
Louise Holmvik
Ekonomichef

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på
firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2022-06-15.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare för Tidaholms kommun från och med 2022-06-15”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-06-07.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

29

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-06-15
Sida 1 av 1

§ 118 Beslut om beslutsattestanter för
kommunstyrelsen
KS 2021/341

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på beslutattestanter. Förslaget
gäller från och med 2022-06-15.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag på beslutsattestanter för
kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens verksamheter från och
med 2022-06-15.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på
beslutattestanter. Förslaget gäller från och med 2022-06-15.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter Kommunstyrelsen från och med 2022-06-15”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-06-07.
Attestanter verksamheter kommunstyrelsen från och med 2022-06-15

Sändlista
Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 119 Beslut om ansökan om medel för
internationellt litografisymposium år 2022
KS 2021/396

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för Litografiska Symposiet 2022 upp till
250 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Litografiska akademin i Tidaholm har lämnat in en ansökan om medel för internationellt
symposium till Tidaholms kommun. Akademin ansöker om ett kommunalt stöd på 250 000 kr
varav en del kan utgöra hyror och tjänster.
Litografiska akademin framhåller i sin ansökan att symposiet kommer äga rum mellan den 23 juli
och den 7 augusti år 2022. Symposiet är förlagt vid Litografiska verkstaden och Litografimuseet i
Tidaholm men kommer att synas i hela regionen. Litografiska akademin har i samverkan med
Västra Götalandsregionen, Tidaholms kommun och Hellidens folkhögskola regelbundet genomfört
internationella litografisymposier i Tidaholm sedan år 1990.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns medel avsatta för litografiska
symposiet i budgeten för år 2022. Kommunstyrelsens oförutsedda medel för år 2022 är redan
förbrukade och kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott efter maj. Underskottet ska
enligt kommunens ekonomistyrprinciper hanteras med anpassningsåtgärder. Tillkommande
kostnader vid beslut om beviljade medel för Litografiska symposiet kommer kräva ytterligare
anpassningsåtgärder för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer, i samband med beslut om
helårsprognos maj, behöva besluta om anpassningsåtgärder för att nå en budget i balans.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja medel för Litografiska
Symposiet 2022 upp till 250 000 kronor.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Ansökan om medel för internationellt litografisymposium år 2022”,
ekonomichef Louise Holmvik, 2022-06-07.
Ansökan från Litografiska akademin för Internationellt litografisymposium 2022.

Sändlista
Litografiska akademin
Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 120 Beslut om antagande av
informationssäkerhetspolicy
KS 2022/76

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till
informationssäkerhetspolicy.

Sammanfattning av ärendet
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att kommunens
verksamheter ska kunna bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett stöd för
verksamheterna samt till medarbetare och förtroendevalda.
Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder
för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgångar.
Informationssäkerhetspolicyn beskriver Tidaholms kommuns inriktning på hur
informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt för att förbygga oönskade händelser.
Policyn ger också ett övergripande stöd för hantering av kommunens viktigaste
informationstillgångar.
Policyn kommer kompletteras med en riktlinje som kommer ge ytterligare vägledning.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
förslag till informationssäkerhetspolicy.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69/2022 ”Beslut om antagande av
informationssäkerhetspolicy”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av informationssäkerhetspolicy”,
säkerhetssamordnare Peder Samuelsson, 2022-05-19.
Utkast: Informationssäkerhetspolicy.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 121 Beslut om överlåtelse om avtal om köp av
fastighet Drott 10
KS 2018/384

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att överlåta köpeavtal för fastigheten Drott 10 från Svenska
Sköna Hem AB (556948-7761) till Samreal AB (559367-0077).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 89/202, att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska
Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu i beslut § 51/2022 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
överlåta köpeavtal för fastigheten Drott 10 från Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) till
Samreal AB (559367-0077). Detta eftersom Svenska Sköna Hem AB har meddelat att bolaget vill
överlåta sin ställning som köpare till ett nybildat dotterbolag, Samreal AB, i enlighet med § 14 i
undertecknat köpeavtal mellan Tidaholms kommun och Svenska Sköna Hem AB.
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller att det av parterna ingångna köpeavtalet avses vid en
överlåtelse att istället gälla fullt ut mellan Tidaholms kommun och Samreal AB, med oförändrade
villkor. Av Svenska Sköna Hem AB redan erlagd handpenning för köpet kommer att ses som
erlagd av dotterbolaget, och därmed inte återföras till Svenska Sköna Hem AB.
Kommunstyrelsen har, sedan 2021-12-20, delegation enligt § 7 i kommunstyrelsens reglemente att
försälja fastigheter upp till och med 50 prisbasbelopp. Kommunledningsförvaltningen gör därför
bedömningen att kommunstyrelsen kan fatta beslut om överlåtelse av köpeavtalet.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlåta köpeavtal för fastigheten
Drott 10 från Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) till Samreal AB (559367-0077).

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 60/2022 ”Beslut om överlåtelse om avtal om
köp av fastighet Drott 10”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om överlåtelse av köpeavtal för fastigheten Drott 10”, kanslichef
Anna Eklund, 2022-05-20.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut ” Beslut om överlåtelse av avtal om köp av fastigheten
Drott 10”, 2021-04-21.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om överlåtelse av avtal om köp av fastigheten Drott 10”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-04-13.
Begäran om överlåtelse av köpeavtal, 2022-02-23.
Köpeavtal för fastigheten Drott 10, 2021-09-25.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Kommunfullmäktiges beslut § 98/2021 ”Beslut om försäljning av fastighet Drott 10
(Samrealskolan)”, 2021-06-28.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
Svenska Sköna Hem AB
Samreal AB

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 122 Beslut om sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen år 2023
KS 2022/192

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar
för år 2023 enligt följande:
11 januari
10 maj
11 oktober

8 februari
7 juni
8 november

8 mars
9 augusti
29 november

5 april
6 september

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av § 24 i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen fastställer ordinarie
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunstyrelsens
ordinarie sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande:
11 januari
10 maj
11 oktober

8 februari
7 juni
8 november

8 mars
9 augusti
29 november

5 april
6 september

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 63/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen år 2023”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-18.

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 123 Beslut om sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige samt annonsplats för
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
år 2023
KS 2022/192

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023.
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt
följande:
30 januari
29 maj
27 november

27 februari
26 juni
18 december

27 mars
25 september

24 april
30 oktober

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunfullmäktige ska hålla ordinarie
sammanträde varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktige fastställer
sammanträdesdagarna. Det framgår vidare av § 11 i arbetsordningen att kommunfullmäktige
beslutar om i vilken ortstidning som annonsering om sammanträde ska ske.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Västgöta-Bladet under år 2023.
o fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2023 enligt
följande:
30 januari
29 maj
27 november

27 februari
26 juni
18 december

27 mars
25 september

24 april
30 oktober

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 64/2022 ”Beslut om sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2023”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2023”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2022-05-18.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 124 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunstyrelsen
KS 2022/187

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o lägga uppföljningen till handlingarna.
o samhällsbyggnadsnämnden ska inkomma med en redovisning av vad som händer i
ärendet kring ett eventuellt förvärv av fastighet Marbotorp 7:1 till
kommunstyrelsen senast 2022-11-15.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar årligen fram en sammanställning för att underlätta för
kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga beslut som fattas verkställs. Förvaltningen ser att
detta är ett led i kommunstyrelsens uppföljningsfunktion.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med kommunstyrelsens
sammanträde 2022-05-11. Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt,
motioner eller medborgarförslag/e-förslag eftersom dessa redovisas separat.
Kommuneldningsförvaltningen konstaterar att det har gått tre år sedan kommunstyrelsen gav
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för köp av fastigheten
Marbotorp 7:1, innehållande uppgifter om markförhållanden efter provtagning. Förvaltningen anser
att kommunstyrelsen bör begära in en redovisning av vad som händer i ärendet från
samhällsbyggnadsnämnden.
2018-11-07

2019-04-03

Ordförandes signatur

2016/228

2018/399

Återföring av
utvecklingsmedel
projekt Samkraft

Kommunstyrelsen
Ärendet hanteras av
kommunledningsbeslutar att skjuta
upp återbetalning tills förvaltningen.
projektet är slutfört.
Beslut gällande
återbetalning tas i
samband med
slutrapportering till
kommunstyrelsen.

Utreda
förutsättningar
inför ett eventuellt
förvärv av fastighet
Marbotorp 7:1

Kommunstyrelsen
beslutar att uppdra
till
samhällsbyggnadsnäm
nden att ta fram ett
beslutsunderlag för

Justerares signatur

Justerares signatur
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köp av fastigheten
Marbotorp 7:1,
innehållande
uppgifter om
markförhållanden
efter provtagning.
2020-11-04

2020/287

Handlingsplan
utifrån arbetsmiljöverkets
anmärkningar

Kommunstyrelsen
beslutar att
godkänna upprättad
handlingsplan för att
åtgärda de brister
som
Arbetsmiljöverket
anmärkt på i sin
inspektion.

Ärendet hanteras av
kommunledningsförvaltningen. Vissa
delar är genomförda
medan andra kvarstår.

2020-11-25

2020/250

Kommunens
klimatlöften Klimat 2030

Kommunstyrelsen
beslutar att anta och
genomföra fyra
klimatlöften under
2021:

Ärendet hanteras.

Kommunen ställer
krav i upphandlingen
för transportdelen i
nya avtal.
Kommunen
analyserar inköpens
klimatpåverkan och
ställer krav i
prioriterade
upphandlingar.
Kommunen gör
investeringar för
energieffektiviseringar.
Kommunen har ett
arbetssätt för en
årlig
utsläppsminskning, i

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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form av en
koldioxidbudget.
2021-05-05

2020/328

Förfrågan om
förvärv av
Innerstaden 2:16
och del av
Innerstaden 2:1

Kommunstyrelsen
beslutar att
överlämna frågan om
direktanvisning till
samhällsbyggnadsnäm
nden

Ärendet hanteras av
samhällsbyggnadsnämnd
en. Direktanvisning
pågår.

2021-11-03

2021/216

Kommunens
klimatlöften under
år 2022

Kommunstyrelsen
beslutar att anta och
genomföra fem
klimatlöften under år
2022:

Ärendet hanteras.

Kommunen ställer
krav i upphandlingen
för transportdelen i
nya avtal.
Kommunen
analyserar inköpens
klimatpåverkan och
ställer krav i
prioriterade
upphandlingar.
Kommunen minskar
inköpen av
fossilbaserade
engångsprodukter.
Kommunen
genomför energieffektiviseringar.
Kommunen har en
koldioxidbudget.
2021-11-24

Ordförandes signatur

2020/319

Inrättande av
gemensam
bemanningsenhet

Justerares signatur

Kommunstyrelsen
beslutar att flytta
fram införandet av
en gemensam
bemanningsenhet till
2023-01-01.
Bemanningsenheten
ska drivas som ett
projekt för samtliga

Justerares signatur
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förvaltningar under
ett år och därefter
utvärderas.
Rekrytering av
enhetschef för
bemanningsenheten
ska genomföras
under våren 2022.
2022-02-09

2022/56

Förstudie kring
samverkan inom IT
med Skövde
kommun

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

Ärendet hanteras av
kommunledningsförvaltningen. Arbetet
med förstudien pågår.

2022-05-11

2022/159

Uppdrag till
samhälls-byggnadsnämnden att
inkomma med
ytterligare
anpassningsåtgärder och andra
kompletteringar

Kommunstyrelsen
beslutar att uppdra
till samhällsbyggnadsnämnden att
omgående, dock
senast 2022-05-20,
inkomma med bland
annat ytterligare
anpassningsåtgärder
samt att uppdra till
kommunstyrelsens
presidie att
genomföra fördjupad
dialog med
samhällsbyggnadsnämndens presidie.

Samhällsbyggnadsnämnden väntas fatta
beslut på sitt
sammanträde
2022-05-19.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o lägga uppföljningen till handlingarna.
o samhällsbyggnadsnämnden ska inkomma med en redovisning av vad som händer i
ärendet kring ett eventuellt förvärv av fastighet Marbotorp 7:1 till
kommunstyrelsen senast 2022-11-15.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 65/2022 ”Beslut om uppföljning av ej
verkställda beslut fattade av kommunstyrelsen”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunstyrelsen till och
med 2022-05-11”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-16.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 125 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunfullmäktige
KS 2022/187

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar fram en årlig sammanställning för att säkerställa att samtliga beslut som
kommunfullmäktige fattar verkställs.
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner eller
medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med kommunfullmäktige
sammanträde 2022-04-25.
Datum:

Ärendenr: Ärende:

Beslut:

Uppföljning:

2012-04-23

2011/91

Motion om att
erbjuda
småhustomter i
Ekedalen

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att
Tidaholms kommun
ska erbjuda
byggnadstomter i
Ekedalen samt att
uppdra åt miljö- och
byggnadsnämnden att
upprätta en
detaljplan för
området A-B, öster
om Ekedalens skola,
som medger tre till
fyra småhustomter.

Ärendet hanteras av
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att
ta fram tomter.

2017-12-18

2017/297

Markförväv
Acklingakorset
och Suntaksrondellen

Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att inleda
förhandlingar för
inköp av lämpliga
exploateringsytor för
industrifastigheter.

Ärendet hanteras av
samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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2019-03-25

2018/278

Revidering av
vindbruksplan

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motion om att
revidera kommunens
vindbruksplan.

Ärendet hanteras av
samhällsbyggnadsnämnd
en som arbetar med att
ta fram förslag på ny
vindbruksplan.

2020-12-21

2020/158

Beslut om
Strategisk plan
och budget
2021-2023

Kommunfullmäktige
uppdrar till barnoch
utbildningsnämnden
att i samråd med
berörda nämnder
förutsättningslöst
utreda
ytterskolornas roll
inom
skolorganisationen i
dialog med
medborgare i
Tidaholms kommun
och att detta sker
under kommande
treårsperiod.

Ärendet hanteras av
barn- och
utbildningsnämnden.
Det pågår en utredning
som genomförs av en
extern aktör.

2020-12-21

2020/158

Beslut om
Strategisk plan
och budget
2021-2023

Kommunfullmäktige
uppdrar till kulturoch fritidsnämnden
att i samråd med
övriga nämnder se
över alternativa
driftsformer för
ishallen i Tidaholms
kommun.

Ärende hanteras av
kultur- och
fritidsnämnden som
genomför en utredning.

2021-01-25

2018/223

Demensavdelning

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att
tillskapa en
demensavdelning

Ärendet hanteras av
social- och
omvårdnadsnämnden.
Frågan om
demensavdelning ingår i
ett större arbete med
lokalplanering för
äldreomsorgen.

2021-10-25

2020/371

Motion om att
utreda
inrättandet av
ett

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen

Ärendet hanteras av
kommunstyrelsen. Två
av de unga
kommunutvecklarna

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

43

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-06-15
Sida 3 av 4

ungdomsfullmäk
tige i Tidaholms
kommun

håller på med en
utredning.

2021-10-25

2021/184

Beslut om
ställningstagande
av förändrade
ägardirektiv
Tidaholms
Bostads AB

Kommunfullmäktige
beslutar att revidera
ägardirektivet för
Tidaholms Bostads
AB avseende
soliditetsmålet samt
att som sitt
ställningstagande
tillstyrka bolagets
förslag till revidering
av ägardirektiven
med tillägget att
soliditetsmålet år
2030 åter ska uppgå
till 15 procent.

Kommunstyrelsen
bevakar ärendet.

2021-12-20

2021/342

Beslut om
tillsättande av
arvodesberedni
ng inför
mandatperioden
2022-2026

Kommunfullmäktige
besluta att tillsätta en
arvodesberedning
som utgörs av
kommunfullmäktiges
presidium samt att
ge beredningen i
uppdrag att se över
och utvärdera
reglementet för
ersättning till
förtroendevalda inför
kommande
mandatperiod 20222026 i enlighet med
förslaget
(Arvodesberedninge
ns arbete föreslås
vara klart för beslut i
kommunfullmäktige
senast juni år 2022)

Kommunfullmäktige
väntas fatta beslut i om
revidering av
reglemente på sitt
sammanträde
2022-06-27.

2022-04-25

2022/38

Beslut om
årsredovisning
för Tidaholms
kommun
avseende år
2021

Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra
till
samhällsbyggnadsnäm
nden att i enlighet
med antagna
ekonomi-

Samhällsbyggnadsnämnden väntas fatta
beslut om
slutredovisningar på sitt
sammanträde
2022-05-19.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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styrprinciper
omgående inkomma
med
slutredovisningar för
avslutade
investeringsprojekt,
senast 2022-05-20.
2022-04-25

2022/95

Beslut om
tillsättande av
landsbygdsbered
ning

Kommunfullmäktige
beslutar att
beredningens
mandattid är ett år
från tillsättandet och
förslagen som tas
fram ska presenteras
för
kommunfullmäktige
när beredningens
mandattid är slut

Ärendet hanteras av
kommunstyrelsen.
Landsbygdsberedningen
har påbörjat sitt arbete.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga
uppföljningen till handlingarna.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 66/2022 ”Beslut om uppföljning av ej
verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige till och
med april år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-06.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 126 Beslut om revidering av reglemente om
ersättningar till förtroendevalda
KS 2022/114

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om
ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 197/2021, att tillsätta en arvodesberedning som skulle utgöras av
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utsågs till beredningens
ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utsågs till beredningens vice
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att ge beredningen i uppdrag att se över och
utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod
2022-2026 i enlighet med förslaget.
Förslaget till uppdragsbeskrivning för beredningen var följande:
”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.”
Arvodesberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och har arbetat fram ett utkast till reviderat
reglemente. Fokus har, precis som uppdraget angav, legat vid att göra förtydliganden av skrivningar
som har uppfattats som oklara. Arvodesberedningen har vid ett tillfälle stämt av utkastet med de
politiska gruppledarna och beredningen har tagit synpunkterna som kom fram vid den träffen i
beaktande.
Arvodesberedningen har beslutat, § 2/2022, att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till
förtroendevalda.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag.
Ambjörn Lennartsson föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 61/2022 ”Beslut om revidering av reglemente
om ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-17.
Arvodesberedningens beslut § 2/2022 ”Revidering av reglemente om ersättningar till
förtroendevalda 2022”, 2022-04-25.
Utkast ”Reglemente om ersättningar till förtroendevalda”.
Kommunfullmäktiges beslut § 197/2021 ”Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför
mandatperioden 2022-2026”, 2021-12-20 (ärendenr: 2021/342).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 127 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag
om dansbana i Bruksvilleparken
KS 2021/262

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget.

Sammanfattning av ärendet
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken.
Personen framhåller i sitt förslag att Bruksvilleparken är ett smultronställe i Tidaholm där det finns
möjlighet för både ungdomar och familjer att hitta på saker och ta del av underhållning.
Förslagslämnaren framhåller vidare att hon har haft möjlighet att dansa på utedansbanor på flera
andra orter runt om i Sverige och att det har varit en trevlig upplevelse. Med anledning av detta
föreslår hon att det ska byggas en dansbana i Bruksvilleparken, till exempel genom att den
befintliga scenen byggs in.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 119/2021, att remittera förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 9/2022.
Dagens scen i Bruksvilleparken används framförallt vid kulturevenemang. Kultur- och
fritidsnämnden nyttjar scenen som en del av internhyran för övriga byggnader kring
Bruksvilleparken.
Om det finns behov av att anlägga denna typ av funktion bör kultur- och fritidsnämnden identifiera
detta och komma in med ett önskemål enligt gällande investeringsprocess. I en förstudie kan
alternativ tas fram som möter behovet. Att bygga till, bygga nytt eller flytta annan byggnad bedöms
initialt som tre olika alternativ.
Utifrån en initial bedömning bör scenen rent konstruktionsmässigt kunna utvecklas till det
ändamålet som beskrivs och då kombineras med tak för åskådare. Ärendet bedöms som
bygglovspliktigt och utmanande vad gäller gestaltningen och utformning som harmoniserar med
befintlig scens utformning och övriga byggnader. Då liknande funktioner finns i till exempel Folkets
park bedöms det som svårt att få intäkter av väsentlig betydelse för att täcka driftkostnader med
annat än skattemedel.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in yttrande från kulturoch fritidsnämnden angående Tidaholmsförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 20/2022, att remittera förslaget till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 29/2022.
Kultur- och fritidsnämnden anser att en utedansbana ligger utanför nämndens ansvarsområde då
det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för utomhusmiljöer som till exempel parker och
lekplatser.
I Tidaholms kommun finns det redan en aktör som erbjuder dansbana. Kultur- och fritidsnämnden
beviljar årligen ett kulturbidrag på 65 000 kr (år 2022) till Tidaholms Folkets Park som driver
denna dansbana. Verksamheten i Folkets Park är mycket uppskattad och välkänd och har genom
åren lockat många besökare från såväl Tidaholm som andra kommuner. Kultur- och
fritidsnämnden har inga ytterligare resurser i budgeten för att finansiera ytterligare
dansbaneverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden värnar den dansbaneverksamhet som bedrivs i Tidaholms Folkets park
och bedömer inte att det finns ytterligare behov av dansbana i Tidaholms kommun. Då liknande
funktion redan finns i Tidaholms kommun bedöms det vara svårt att få intäkter för att täcka
driftskostnader. Kommunen bör inte heller bedriva konkurrerande verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrandet angående Tidaholmsförslaget till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att båda nämnderna hänvisar till utedansbanan som
finns i Folkets park och att de menar att det skulle vara svårt att få tillräckligt med intäkter för att
bedriva ytterligare en dansbana i Tidaholms kommun. Kultur- och fritidsnämnden framhåller även
vikten av att kommunen inte bör bedriva konkurrerande verksamhet med andra aktörer.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget.

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 71/2022 ”Beslut om besvarande av
Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om dansbana i Bruksvilleparken”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-19.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29/2022 ”Beslut om yttrande angående
Tidaholmsförslag - Dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-05-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 20/2022 ”Beslut om hantering av Tidaholmsförslag
om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-02-23.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag
om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2022-01-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119/2021 ”Beslut om remittering av
Tidaholmsförslag om att bygga en dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-09-22.
Tidaholmsförslag ”Dansbana i Bruksvilleparken”, 2021-08-06.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

49

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-06-15
Sida 1 av 2

§ 128 Beslut om antagande av Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
KS 2022/139

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård.

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 7/2022, om att rekommendera
kommunerna i Skaraborg att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Färdplanen är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa,
vård och omsorg. Strategin beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för
utvecklingen där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till år 2030.
Den länsgemensamma strategin avser länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Strategin riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälsooch sjukvård, skolverksamhet, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.
Färdplanen har varit ute på remiss under hösten år 2021. Den 24 februari år 2022 ställde sig det
politiska samrådsorganet bakom förslaget och rekommenderade respektive huvudman att besluta i
enlighet med förslaget.
Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och beslutade § 122/2022 att
ställa sig bakom det förslag som tagits fram.
Det färdiga förslaget till färdplan har även skickats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande
där nämnden, § 67/2022, har beslutat att avge följande yttrande ”Barn- och utbildningsnämnden
ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet (avsnitt 9.4.3). SIP är en
etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde”.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67/2022 ”Beslut om antagande av Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god och
nära vård”, kanslichef Anna Eklund, 2022-05-20.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 67/2022 ”Beslut om svar på remiss om färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-05-17.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Missiv ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”.
Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 7/2022 ” Färdplan -länsgemensam
strategi för god och nära vård”, 2022- 03-11.
Strategi, ”Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård”, Västkom och Västra
götalandsregionen.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 1221/2021 ” Beslut om antagande av Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2021-12-14, (ärendenummer 2021/319).
Tjänsteskrivelse ” Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”, medicinskt
ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29 (ärendenummer 2021/319).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 129 Beslut om antagande av hälso- och
sjukvårdsavtal
KS 2022/138

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 6/2022, om att rekommendera
kommunerna i Skaraborg att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen. På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har
hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har
underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen
ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående i
denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på ett personcentrerat
förhållningssätt.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute på remiss under
hösten 2021. Den 24 februari 2022 ställde sig SRO bakom förslaget till hälso- och sjukvårdsavtal
med tillhörande överenskommelser och rekommenderade respektive huvudman att besluta i
enlighet med förslaget.
Social- och omvårdnadsnämnden har deltagit i remissförfarandet och har beslutat, § 121/2022,
att ställa sig bakom det förslag som tagits fram.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 68/2022 ”Beslut om antagande av hälso- och
sjukvårdsavtal”, 2022-06-01.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelse”, kanslichef Anna Eklund, 2022-05-20.
Missiv ”Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser”.
Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut ” § 6/2022 ”Hälso- och sjukvårdsavtalet
med tillhörande överenskommelser”, 2022- 03-11.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Avtal, ”Hälso- och sjukvårdsavtal, Huvudavtal med tillhörande överenskommelser
(bilagor)”, Västkom och Västra götalandsregionen.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om remissvar gällande hälsooch sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser”, 2021-12-14, (ärendenummer
2021/318).
Tjänsteskrivelse ”Remiss gällande hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser”, medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Joelsson, 2021-11-29
(ärendenummer 2021/318).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 130 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 förslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2022-06-07.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-07.
Delegationsbeslut fattade av personalchef, 2022-06-06.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, 2022-05-30.
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2022-05-05.
Nyanställda delegationsbeslut 2022-05-01 - 2022-05-31.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 131 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
2022-05-02 – 2022-06-03.
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/15
KS 2022/180
KS 2022/181
KS 2022/196
KS 2022/200

SKR - Cirkulär 22:17 Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap RiB 22
SKR - Cirkulär 22:18 Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan
om brandmän i beredskap enligt RiB har rätt till högre
sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS
SKR - Cirkulär 22:19 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas
av BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen
SKR - Cirkulär 22:20 Kompletterande rådgivning gällande
projektanställning enligt AB 20
Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-04-04
Gryning - Ser människor. Skapar möjligheter
Synskadades riksförbund Skaraborg - Skrivelse till Regionen och
Skaraborgs kommuner - Förbättra rehabiliteringen genom stärkt
samverkan
Förslag på trygghets- eller särskilt boende
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2022-06-15”, registrator Marie Anebreid,
2022-05-04.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 132 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:
-

Det kommer hållas anställningsintervjuer med personer som sökt tjänsten som
kommundirektör 2022-06-30.

Den tillförordnade kommundirektören informerar om följande:
-

Kommunledningsgruppen arbetar på för att upprätthålla en stabil och trygg organisation.

Birgitta Andersson (L) informerar om följande:
-

Landsbygdsberedningen har haft möte med samtliga kommundelar och ska under sitt
sammanträde nästa vecka hantera resultatet av mötena.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

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

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkommet dokument till handlingarna.

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

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkommet dokument till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Protokoll nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg, 2022-05-19.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 134 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
KS 2022/7

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

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 135 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.
Kommunalrådet informerar om att det pågår diskussioner om borgensavgift för de kommunala
bolagen.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till
handlingarna.

Beslutsunderlag







Styrelseprotokoll nr 4 Tidaholms Energi AB, 2022-04-25.
Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Bostads AB, 2022-04-25.
Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Elnät AB, 2022-04-25.
Bolagsstämmoprotokoll Tidaholms Energi AB, 2022-04-25.
Bolagsstämmoprotokoll Tidaholms Bostads AB, 2022-04-25.
Bolagsstämmoprotokoll Tidaholms Elnät AB, 2022-04-25.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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