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Runo Johansson (L) ordförande, Ingela Backman (S) vice ordförande, Johan Liljegrahn (M), Ida 
Davidsson (VT), Patrik Kristoffersen (KD), Magnus Erbing (M), Lennart Nilsson (SD), Magnus 
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Ersättare 
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Svante 
Schultz (VT), Anna Zöögling (S), Tony Pettersson (S), Lisbeth Göthberg (S), Patricia Axelsson (V) 

Tjänstepersoner 
Magnus Sundén, kommundirektör 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg § 27 
Jenny Beckman, kanslichef §§ 28-30 
Lena Kulin, utvecklingssamordnare §§ 30-31 
Louise Holmvik, ekonomichef §§ 31-34 
Karin Adolfsson, personalkonsult § 35 
 

Justering 
Utses att justera: Bengt Karlsson (S) 

Justeringens tid:   

Runo Johansson (L), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Bengt Karlsson (S), justerare 
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§ 27 Information om näringslivsfrågor 
KS 2023/2 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategen informerar om aktuella näringslivsfrågor. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om näringslivsfrågor”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2023-01-31. 
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§ 28 Information om politisk referensgrupp för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att godkänna förstudien i investeringsprojektet 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende. Vidare beslutade kommunfullmäktige att 
projekteringen skulle genomföras i två faser samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda 
nämnderna ska fatta beslut om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast 2023-03-31. 

Det har därefter framkommit att det finns behov av en grupp för politisk delaktighet under 
processens gång.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att den lämpligaste formen för delaktighet är att tillsätta 
en politisk referensgrupp. En politisk referensgrupp har som uppdrag att ge stöd till ett projekt. 
Gruppen fungerar som en rådgivare och kan under projektets gång bidra med idéer, förslag och 
synpunkter. Gruppen kan ge stöd i beslut som ska fattas i projektet men har ingen formell 
beslutsrätt då det är kommunfullmäktige som beslutar i projekt av den här stoleken.  

Med hänsyn till att den politiska referensgruppen inte har någon formell beslutsrätt i projektet 
bedömer kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige inte behöver fatta något formellt 
beslut om att utse gruppen. Referensgruppen ska bestå av presidierna i social- och 
omvårdnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadschefen 
ska vara sammankallande. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till 

handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 1/2023 ”Information om referensgrupp för 

investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om referensgrupp för investeringsprojekt långsiktig 

lokalplanering för särskilt boende”, kanslichef Jenny Beckman, 2023-01-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31. 
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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§ 29 Beslut om revidering av datum för beslut om 
att godkänna fas 1 i projekteringen för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut § 111/2022 genom att förlänga tidsfristen för när samhällsbyggnadsnämnden och 
social- och omvårdnadsnämnden ska besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt 
föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen till den 30 juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden ska fatta beslut för fas 1 i projektering av lokaler för särskilt boende, samt 
överlämna ett alternativ att projektera till fullmäktige senast den 31 mars 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden föreslår nu, genom 
ordförandebeslut, kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för godkännande av fas 1 i 
projekteringen till den 30 juni 2023.  

Av besluten framgår bland annat att Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, i beslut den 11 januari 
2023, har medgett dispens från den ursprungliga tidsplanen i föreläggandet om brandskyddet på 
Solvik efter att kompensatoriska åtgärder har genomförts. Därmed kan det särskilda boendet 
användas under längre tid än vad som var känt när fullmäktige bestämde datum för beslut om 
projektering i berörda nämnder. Nämnderna föreslår fullmäktige att beslut om fas 1 samt förslag 
på ett alternativ att projektera fattas senast den 30 juni 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 genom att förlänga tidsfristen för när 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden ska besluta om att 
godkänna fas 1 i projekteringen samt föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen 
till den 30 juni 2023. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, kanslichef Jenny Beckman, 2023-02-01. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 

projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 

projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-02. 
 Beslut från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, tillsynsförrättare Christer Hultcrantz, 

2023-01-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31. 
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§ 30 Beslut om revidering av riktlinje för intern 
kontroll 
KS 2021/374 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje för intern kontroll enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinje för intern 
kontroll i syfte att förenkla processen.  

Den huvudsakliga ändringen består i att både uppföljning av kontroller och uppföljning av åtgärder 
redovisas i samma rapport. Varje förvaltning sammanställer en rapport till respektive 
nämnd/kommunstyrelsen. I övrigt är processen oförändrad.  

Därutöver har det gjorts ändringar av språklig karaktär samt ändringar vars syfte är att underlätta 
förståelsen av riktlinjen.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje för intern kontroll 

enligt upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 3/2023 ”Beslut om revidering av riktlinje för 

intern kontroll”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för intern kontroll”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2023-01-05. 
 Förslag på riktlinje för intern kontroll. 
 Riktlinje för intern kontroll (KS 2019/294).  

Sändlista 
Berörda nämnder 
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§ 31 Beslut om kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse avseende år 2022 
KS 2023/25 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 
avseende år 2022. 

o godkänna rapport över avtalssamverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 
2022. Verksamhetsberättelsen innehåller förvaltningsberättelse, ekonomisk uppföljning samt 
uppföljning av personal.  

Kommunstyrelsen har 2019-11-27 beslutat att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i 
samband med årsredovisningen. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en rapport 
som redovisar kommunstyrelsens avtalssamverkan. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 
avseende år 2022. 

o godkänna rapport över avtalssamverkan. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2023-01-24. 
 Rapport ”Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2022”, 2023-01-31 
 Rapport ”Avtalssamverkan Kommunstyrelsen 2023”, 2023-01-26. 

Sändlista 
Revisorerna 
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§ 32 Beslut om revidering av borgensram för 
Tidaholms Bostads AB avseende år 2023 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut om borgensram för Tidaholms Bostads (KF § 131/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Bostads AB om  
168 miljoner kronor (KF § 131/2022). Därefter har Tidaholms Bostads AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
164 762 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 10,5 miljoner kronor vilket är en justering mot tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och dels ökade räntekostnader 
i en tid när räntor är högre än tidigare år.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Tidaholms Bostads (KF § 131/2022) på det 
vis att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av borgensbeslut Tidaholms Bostads AB 2023”, ekonomichef 

Louise Holmvik, 2023-01-24. 
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§ 33 Beslut om revidering av borgensram för 
Tidaholms Energi AB avseende år 2023 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF § 132/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Energi AB om  
210 miljoner kronor (KF § 132/2022). Därefter har Tidaholms Energi AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 15 miljoner kronor vilket är en justering mot tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och dels ökade räntekostnader 
i en tid när räntor är högre än tidigare år.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF § 132/2022) på 
det vis att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Energi 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 000 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av borgensbeslut Tidaholms Energi AB 2023”, ekonomichef 

Louise Holmvik, 2023-01-25. 
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§ 34 Beslut om uppföljning av beviljad kommunal 
borgen till Tidaholms tennisklubb 
KS 2019/411 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att begära in en komplettering från Tidaholms tennisklubb med 

en bedömning av föreningens betalningsförmåga av det lån om 6 miljoner kronor som 
kommunen ingått borgen för med en amorteringsplan på tio år. Kompletteringen ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda 2023-03-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att bevilja kommunal borgen uppgående till 6 000 000 
kr till Tidaholms tennisklubb under förutsättning att: 

• föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan från allmänna arvsfonden och 
riksidrottsförbundet.  

• föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på återrapportering enligt riktlinje för 
kommunal borgen till föreningar 
 

Föreningen har tagit del av kommunfullmäktiges beslut samt fått förtydligande från 
kommunledningsförvaltningen via e-post under vilka förutsättningar kommunfullmäktige har 
beslutat att bevilja borgen. Därefter har samma information förmedlats muntligt till föreningen vid 
ett fysiskt möte 2022-09-22. Trots detta har föreningen inte inkommit med någon 
återrapportering. 

I den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen för kommunal borgen för föreningar står det under 
uppföljning av borgensåtagande att: 

”För den tid kommunen tecknat borgen ska föreningen till kommunstyrelsen varje år, 
återrapportera investeringens ekonomiska utfall och prognos jämfört med den ekonomiska kalkyl 
och budget som låg till grund för beslutet.  

Skulle oförutsedda händelser inträffa som gör att borgensbeloppet riskerar överskridas ska detta 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. I sådant fall ska föreningen prestera åtgärder i syfte 
att inrymma merkostnaderna inom borgensbeloppet.  

Om föreningen inte kan betala lånet till banken ska föreningen omedelbart meddela detta till 
kommunstyrelsen och vilka åtgärder som vidtas för att fullfölja föreningens betalningsansvar.  

Från kommunens sida ska aktuella borgensåtaganden i samband med årsredovisning rapporteras 
till kommunfullmäktige.  

Föreningen ska slutrapportera investeringsprojektet till kommunen när det är slutfört. Projektet 
avrapporteras då till kommunfullmäktige.”  
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o från Tidaholms tennisklubb begära in: 
- rapport över investeringens ekonomiska utfall och prognos jämfört med den 

ekonomiska kalkyl och budget som låg till grund för beslutet för åren 2021 och 
2022. 

- slutrapport över investeringsprojektet.  
o rapporterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-03-15.  

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att begära in en komplettering från 
Tidaholms tennisklubb med en bedömning av föreningens betalningsförmåga av det lån om 
6 miljoner kronor som kommunen ingått borgen för med en amorteringsplan på tio år. 
Kompletteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2023-03-15. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2/2023 ”Beslut om uppföljning av beviljad 

kommunal borgen till Tidaholms tennisklubb”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning kommunalborgen Tidaholms TK”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-03-14. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 30/2020 ”Beslut om borgensansökan från Tidaholms 

tennisklubb”, 2020-03-30. 

Sändlista 
Tidaholms Tennisklubb 
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§ 35 Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda 
KS 2017/384 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att:  

o samtliga som nyanställs med tillsvidareanställning i Tidaholms kommun från och 
med 2023-03-01 ska anställas på heltid. Enstaka undantag kan finnas utifrån 
uppdrag och verksamhetens behov, i dessa fall ska samråd ske med 
kommunledningsförvaltingen innan anställning. 

o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram av 
kommunledningsförvaltningen under år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att projekt ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” 
skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms kommun ska ha rätt till en 
heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som en möjlighet, till exempel genom att anställda 
vid ett givet antal tillfällen per år ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid. 

Efter att kommunstyrelsens beslut fattades har Sveriges kommuner och regioner ingått ett 
centralt avtal med fackförbundet Kommunal om att alla nya tillsvidareanställningar ska vara på 
heltid samt att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Tidaholms 
kommun som arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt i verksamhetens behov och resurser, ha 
en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Detta ska vara genomfört  
2024-12-31. Kommunstyrelsens beslut från 2016-09-07 ligger inte i linje med det som har avtalats 
med Kommunal vilket innebär att kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut om 
sysselsättningsgrad. 

Tidaholms kommun står, precis som alla andra kommuner, inför en stor kompetensbrist de 
kommande åren. En ökad sysselsättningsgrad hos kommunens anställda skulle bidra till att täcka 
en del av den kommande kompetensbristen på sikt. 

Förslag till beslut 
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

o samtliga som nyanställs med tillsvidareanställning i Tidaholms kommun från och 
med 2023-03-01 ska anställas på heltid utan möjlighet att önska annan 
sysselsättningsgrad. 

o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram 
under år 2023.  

- Johan Liljegrahn (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att:  
o samtliga som nyanställs med tillsvidareanställning i Tidaholms kommun från och 

med 2023-03-01 ska anställas på heltid. Enstaka undantag kan finnas utifrån 
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uppdrag och verksamhetens behov, i dessa fall ska samråd ske med 
kommunledningsförvaltingen innan anställning. 

o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram av 
kommunledningsförvaltningen under år 2023.  

- Ingela Backman (S) föreslår bifall till Liljegrahns förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Liljegrahns förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 2/2023 ”Beslut om sysselsättningsgrad för 

nyanställda”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda”, personalkonsult Karin 

Adolfsson, 2023-01-17. 
 Kommunstyrelsens beslut § 200/2016 ”Beslut om inriktning för projekt "Heltid en 

rättighet - deltid en möjlighet"”, 2016-09-07 (ärendenr: 2016/21). 

Sändlista 
Personalenheten 
Samtliga nämnder 

17



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-02-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 36 Beslut om uppdrag att utreda förutsättningar 
för att införa individuellt friskvårdsbidrag 
KS 2023/70 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att:  

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att införa 
individuellt friskvårdsbidrag. 

o utredningen ska vara färdigställd 2023-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande vill att kommunstyrelsen ska ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa individuellt friskvårdsbidrag. 

Förslag till beslut 
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att införa 
individuellt friskvårdsbidrag. 

o utredningen ska vara färdigställd 2023-05-31. 
- Ida Davidsson (VT) föreslår bifall till personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 4/2023 ”Beslut om uppdrag att utreda 

förutsättningar för att införa individuellt friskvårdsbidrag”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag om att utreda förutsättningar för att införa individuellt 

friskvårdsbidrag”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-18. 

Sändlista 
Personalenheten 
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§ 37 Information om näringslivsenheten 
KS 2023/77 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om hur näringslivsenheten ska arbeta framöver. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om näringslivsenheten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2023-01-31. 
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§ 38 Beslut om besvarande av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det är viktigt att alla ges samma förutsättningar för att kunna delta i politiska möten för att 
mötena ska vara demokratiska. Motionärerna menar att det i dagsläget är svårt för 
förtroendevalda som har en hörselnedsättning att delta på lika villkor som de som inte har en 
hörselnedsättning. 

Motionärerna anser att politiska möten, såsom möten med nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, bör hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och högtalare där alla har en 
bordsmikrofon. 

Motionärerna yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i kommunen 
ha en politisk möteslokal utrustad med hörselslinga och högtalare för möten och teknik för att alla 
ska ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 106/2022, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen 2017-06-07 beslutade,  
§ 122/2017, att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning och renovering av 
stadshuset samt del av fastighet Midgård. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att anta 
kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie samt att anslå 100 000 kronor för 
genomförandet av förstudien. 

Förstudien innefattar flera olika delar och en av delarna avser ”möteslokal för förtroendevalda 
(fullmäktigesammanträden och andra större sammankomster)”. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att förstudien inte har genomförts än men att det inte heller har fattats något beslut 
om att om den inte ska genomföras vilket innebär att det finns ett aktivt uppdrag att utreda just 
det som motionärerna föreslår. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att tillsätta ytterligare 
en utredning om möteslokal så länge det gamla uppdraget fortfarande är aktivt. Tanken med 
förstudieuppdraget var att ta ett samlat grepp kring stadshusfunktionen och de lokaler som 
behövs. Att göra en separat utredning av en del som ingår i helheten kring stadshuset krockar, 
enligt förvaltningen, med ambitionen att ta ett helhetsgrepp och bedöms inte vara lämpligt. 
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Med anledning av att det finns ett aktivt uppdrag som inkluderar det som föreslås i motionen 
anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2023 ”Beslut om besvarande av motion om 

att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att Tidaholms kommun ska ha 

tillgänglighetsanpassade politiska möten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2022-09-28. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/20217 ”Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshus samt del av Midgård”, 2017-06-07 (KS 2017/96). 
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§ 39 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
KS 2022/185 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara 

besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att anlägga ängar. Personen framhåller i sitt 
förslag att hen för några år sedan skickade in ett förslag om att anlägga en äng vid före detta 
boulebanorna på Östra Drottningvägen. Förslaget verkställdes av kommunen och förslagslämnaren 
fick därefter mycket positiv respons på förslaget vilket gjorde att hen trodde att kommunen skulle 
tillskapa fler ängar.  

Förslagslämnaren framhåller vidare att pollinatörer minskar drastiskt i antal och att det därför 
vore lämpligt att kommunen anlägger fler ängar, förslagsvis i Bruksvilleparken, vid kommunens 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 78/2022, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 126/2022. 

År 2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna, före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen. 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid.  

I strategisk plan och budget för åren 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts men eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
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som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5/2023 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-11-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-06. 
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§ 40 Anmälan av delegationsbeslut 
KS 2023/4 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt 

att lägga den till handlingarna. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2023-01-31. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-30. 
 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2023-01-03. 
 Sammanställning över nyanställda under perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 
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§ 41 Rapporter och inkomna skrivelser 
KS 2023/67 

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 
2023-01-03 – 2023-01-30. 

Ärendenummer: Inkommen handling: 

KS 2022/20 Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-09-20  

KS 2022/20 Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-11-22 

KS 2022/20 Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-12-21 

KS 2023/43 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby - Slutredovisning och 
förvaltningsberättelse 2022-12-27 

KS 2023/43 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby Revisionsberättelse 2022 

KS 2023/43 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby - Sammanträdesprotokoll 
Stiftelsen 2022-10-12 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2023-02-08”, registrator Marie Anebreid, 

2023-01-13. 
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§ 42 Information från kommunalrådet, 
kommundirektören och övriga ledamöter 
KS 2023/1 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 

- Företrädare för Tidaholms kommun har besökt Skaraborgsdagen. 
- Kommunalrådet och oppositionsrådet har varit på möte med kommunalförbundet där det 

hölls en workshop om elektrifiering med Skaraborgsperspektiv. 
- En medborgare har hört av sig efter att ha blivit kontaktad av en borgmästare i en stad i 

Ukraina som är intresserad av att bli vänort med Tidaholms kommun.  
- Kommunalrådet uppmanar ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen att anmäla sig till 

grundutbildningen för förtroendevalda 2023-03-15. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från kommunalråd, kommundirektör och övriga ledamöter”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-31. 
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§ 43 Rapport från nämnd för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
KS 2023/6 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 

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

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 44 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
KS 2023/7 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit dokument från Skaraborgs kommunalförbund. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2023-01-13. 
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§ 45 Rapport från kommunala bolag 
KS 2023/8 

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 
 - 
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§ 46 Beslut om utredning av förutsättningar för att 
gå med i Platåbergens Geopark 
KS 2023/95 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för 
Tidaholms kommun gällande möjlighet till inträde i Platåbergens Geopark, 
Sveriges första Unesco Globala Geopark. Utredningen ska belysa följande 
områden: 

- kostnader som finns (engångs-, återkommande- samt eventuella 
investeringskostnader). 

- vilka förväntningar/krav/åtaganden som finns på de kommuner som 
ingår. 

- vad deltagande kommuner kan förvänta sig att få ut av ett inträde i 
Platåbergens Geopark. 

- om det är möjligt för fler kommuner att ansöka om inträde och, om det är 
möjligt, när inträde kan ske. 

o utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2023-06-07. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Davidsson (VT) initierar ett ärende om att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda 
förutsättningar för Tidaholms kommun att inträda i Platåbergens Geopark.  

Förslag till beslut 
- Ida Davidsson (VT) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för 
Tidaholms kommun gällande möjlighet till inträde i Platåbergens Geopark, 
Sveriges första Unesco Globala Geopark. Utredningen ska belysa följande 
områden: 

- kostnader som finns (engångs-, återkommande- samt eventuella 
investeringskostnader). 

- vilka förväntningar/krav/åtaganden som finns på de kommuner som 
ingår. 

- vad deltagande kommuner kan förvänta sig att få ut av ett inträde i 
Platåbergens Geopark. 

- om det är möjligt för fler kommuner att ansöka om inträde och, om det är 
möjligt, när inträde kan ske. 

o utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2023-06-07. 
 

Beslutsunderlag 
 - 
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