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§ 53 Information om årsredovisning för de
kommunala bolagen
KS 2022/39

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
VD och styrelseordförande för de kommunala bolagen informerar kommunstyrelsen om bolagens
årsredovisningar.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Information om årsredovisning för de kommunala bolagen”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-29.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 54 Beslut om kommunstyrelsens
verksamhetsberättelse avseende år 2021
KS 2022/25

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen
avseende år 2021.
o godkänna rapport över avtalssamverkan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år
2021. Verksamhetsberättelsen innehåller förvaltningsberättelse, ekonomisk uppföljning samt
uppföljning av personal.
Styrelsens resultat för år 2021 inklusive finansförvaltningen är ett överskott mot budget på 9,82
miljoner kronor.
Resultatet för kommunstyrelsens enheter för år 2021 är ett överskott mot budget på 3,99
miljoner kronor. I resultatet ingår 0,84 miljoner kronor i ej utnyttjade medel för politiska
prioriteringar som förra året uppgick till 0,68 miljoner kronor.
Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 5,83 miljoner kronor. Resultatet beror på ökad
pensionskostnad för förmånsbestämd pension på 1,18 miljoner kronor som är kompenserad av ej
förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen (7,0 miljoner kronor).
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 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 2021.
o godkänna rapport över avtalssamverkan.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021”,
verksamhetsutvecklare Lena Kulin, 2022-03-16.
Rapport ”Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2021”, 2022-03-16.
Rapport ”Avtalssamverkan Kommunstyrelsen 2021”, 2022-03-16.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

6

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-04-06
Sida 1 av 2

§ 55 Beslut om årsredovisning för Tidaholms
kommun avseende år 2021
KS 2022/38

Kommunstyrelsens beslut
•
•

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av
investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav.
- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per
2021-12-31.
- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast
2022-05-02.
- att godkänna rapport över avtalssamverkan.
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling –
Tidaholms kommun 2021”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för år 2021. Resultatet för
Tidaholms kommun uppgår till 38,1 mnkr. Detta är en förbättring av resultatet jämfört med år
2020 med 19,7 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till +21,1 mnkr. Uppföljningen av fullmäktiges
strategiska mål visar att kommunen uppnår målet inom målområdet Medborgare i fokus.
Kommunen uppnår delvis målen inom målområdena Attraktiv kommun, Ett miljömässigt hållbart
samhälle, Levande näringsliv och Attraktiv arbetsplats.
Då de verksamhetsmässiga strategiska målen uppnås helt respektive delvis samtidigt som
kommunen når de finansiella målen görs bedömningen att Tidaholms kommun har en god
ekonomisk hushållning år 2021.
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas huruvida
kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det så kallade
balanskravet. Det framgår av balanskravsutredningen att Tidaholms kommun år 2021 klarar
balanskravet.
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska avslutade investeringsprojekt slutredovisas
till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden har inte
inkommit med rapporter kring avslutade investeringsprojekt avseende år 2021 och tidigare.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att samtliga nämnder ska redovisa samverkansavtal i
samband med årsredovisningen. Nämndernas beslut om detta har sammanställts till en
övergripande rapport för kommunen.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt
en hållbarhetsredovisning för år 2021. Rapporten ”Globala målen för hållbar utveckling –
Tidaholms kommun 2021” följer upp kommunens arbete med klimatlöften samt de globala målen i
Agenda 2030.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat förslag till
ombudgeteringar av investeringar från år 2021 till 2022 som uppgår till 32,4 mnkr.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
- fastställa 2021 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett
överskott på 38,1 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav.
- nämndernas ackumulerade utgående balanser (överskott och underskott) avskrivs per
2021-12-31.
- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med antagna ekonomistyrprinciper
omgående inkomma med slutredovisningar för avslutade investeringsprojekt, senast
2022-05-02.
- att godkänna rapport över avtalssamverkan.
- att godkänna hållbarhetsredovisningen ”Globala målen för hållbar utveckling –
Tidaholms kommun 2021”.

Beslutsunderlag












Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021”, Louise Holmvik ekonomichef, 2022-03-01.
Rapport Årsredovisning 2021.
Rapport Investeringsbilaga 2021.
Rapport Underskott överskott nämnderna 2021.
Rapport Avtalssamverkan 2022.
Rapport Globala målen för hållbar utveckling – Tidaholms kommun 2021.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 21/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för
barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021", 2022-02-24.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 16/2022 "Beslut om godkännande av rapport om
avtalssamverkan 2022", 2022-02-24.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27/2022 ”Beslut om verksamhetsberättelse för
samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-24.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för kulturoch fritidsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 13/2022 "Beslut om verksamhetsberättelse för
social- och omvårdnadsnämnden avseende år 2021", 2022-02-22.

Sändlista
Revisorerna
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerares signatur

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

Kommunstyrelsens beslut
•

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott mot budget på 7,0 miljoner kronor.
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen som är
budgeterade under finansförvaltningen. Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en
budget i balans.
Personalstyrkan i arbete per 2022-02-28, oavsett anställningsform, är 39 anställda motsvarande
38 årsarbetare.

Förslag till beslut
-

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av månadsrapport för kommunstyrelsen för januari-februari
år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-03-24.
Månadsrapport-februari 2022 (Kommunstyrelsen).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

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

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02.

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 till kommunstyrelsen efter
februari, april och oktober.
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.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte är
tillräcklig för att komma i balans för år 2022.
Budgeten för år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av
skatter och bidrag.
Prognosen efter februari visar ett resultat på 34,3 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot
budget på 15,4 miljoner kronor. Det motsvarar 4,0 procent av skatter och bidrag och innebär att
kommunen uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och
bidrag. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att kommunens
lånebehov minskas.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari –
februari år 2022”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-03-04.
Månadsrapport – februari 2022 (Tidaholms kommun).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 ”Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 2022-03-24.
Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – februari år 2022.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om månadsrapport för socialoch omvårdnadsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 2022-03-22.
Månadsrapport februari 2022, Social- och omvårdnadsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 36/2022 ”Beslut om månadsrapport för barn- och
utbildningsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 2022-03-17.
Månadsrapport februari 2022 (Barn- och utbildningsnämnd).

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 58 Beslut om årsredovisning för stiftelsen
samfonden Tidaholms grundskola avseende år 2021
KS 2022/36

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna årsredovisningen för
stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola avseende år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisningen för stiftelsen samfonden vid
Tidaholms grundskola för år 2021.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till förmån för elever vid kommunens
grundskola.
Ingen utdelning har skett under år 2021.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av förvaltare, godkänna
årsredovisningen för stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola avseende år 2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola 2021”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-03-22.
Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola 2021.

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 59 Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala
samfonden i Tidaholm avseende år 2021
KS 2022/36

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna årsredovisningen för
stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i
Tidaholm år 2021.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till behövande inom kommunen. Av den årliga
avkastningen ska minst 10 procent läggas till kapitalet.
Ingen utdelning har skett under år 2021.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av förvaltare, godkänna
årsredovisningen för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm 2021”,
förvaltningsekonom Fecerico Dell’Anna, 2022-03-22.
Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm år 2021.

Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 60 Beslut om revidering av investeringsmedel för
investeringsprojekt ishall
KS 2021/360

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera investeringsmedel för
investeringsprojekt ishall från 10,0 mnkr till 13,0 mnkr genom ett tilläggsanslag som utökar
kommunens totala investeringsbudget för år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2022-01-31 beslut § 7/2022 om att godkänna projektering för
investeringsprojekt ishall där investeringsmedel i projektet fastslogs till 10,0 mnkr.
I samband med att samhällsbyggnadsnämnden skulle verkställa kommunfullmäktiges beslut, under
pågående upphandling, gjorde nämnden bedömningen att investeringsbudgeten behöver revideras
till 13 mnkr. Bedömningen är bland annat baserad på markanta förändringar i kostnader överlag på
marknaden för denna typ av projekt. Nämnden framhåller att kostnadsförändringarna bör ses i
ljuset av rådande osäkerhet kring bland annat material- och bränslepriser på världsmarknaden.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att, eftersom projektets genomförande är tidskänsligt i
och med det säsongsbetonade nyttjandet av ishallen, kan projektets genomförande inte invänta
eventuell framtida stabilitet på marknaden. Nämnden framhåller därför att en skyndsam revidering
av investeringsmedel är nödvändig. Med anledning av detta har nämnden beslutat, § 45/2022,
föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera investeringsmedel för investeringsprojekt ishall
från 10,0 mnkr till 13,0 mnkr.
De tekniska förutsättningarna och genomförandet i övrigt i projektet bedöms vara oförändrade
sen kommunfullmäktiges beslut om godkännande av projektering.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den ökade investeringen medför en ökad
driftkostnad för verksamhetsnämnden som inte yttrat sig i frågan eftersom projektet är i fasen för
genomförande. Förvaltningen konstaterar vidare att det i Strategisk plan och budget för åren
2022-2024 har avsatts extra medel för de tillkommande kapitalkostnader som projektet medför.
Dessa medel bör uppdateras och revideras i enlighet med detta beslut i nästkommande budget.
Förvaltningen bedömer att utökningen av kommunens investeringsbudget för år 2022 inte
kommer medföra ett utökat lånebehov då vissa projekt från år 2021 inte är föreslagna för
ombudgetering till år 2022. Detta medför att det finns utrymme att utöka den totala budgeten
med tre miljoner kronor.
Om kommunfullmäktige har för avsikt att genomföra projektet instämmer förvaltningen i
samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att investeringsbudgeten för investeringsprojektet bör
utökas till 13 mnkr. Förvaltningen föreslår att den reviderade investeringsbudgeten finansieras
genom en omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv till investeringsprojekt ishallen
med tre mnkr.
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera
investeringsmedel för investeringsprojekt ishall från 10,0 mnkr till 13,0 mnkr genom ett
tilläggsanslag som utökar kommunens totala investeringsbudget för år 2022.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av investeringsmedel för investeringsprojekt ishall”,
ekonomichef Louise Holmvik, 2022-03-25.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 45/2022 ”Beslut om revidering av investeringsmedel
för investeringsprojekt ishall”, 2022-03-24
Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av investeringsmedel för investeringsprojekt ishall”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-03-22.
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt
ishallen”, 2022-01-31.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur

15

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-04-06
Sida 1 av 1

§ 61 Beslut om antagande av taxa enligt lag om
energimätning
KS 2022/109

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa enligt lag om
energimätning i byggnader.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lag (2014:267) om
energimätning i byggnader fullgörs. Enligt nämnda lag (§ 10) får kommunen ta ut avgifter för
tillsynen samt besluta om avgifternas storlek.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till taxa enligt lag om energimätning i
byggnader. Beräknad handläggningskostnad per timma blir 1 071 kr, vilket ska spegla myndighetens
kostnader.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
taxa enligt lag om energimätning i byggnader.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25/2022 ”Beslut om antagande av taxa enligt
lag om energimätning”, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av taxa enligt lag om energimätning i byggnader”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2022-03-14.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 17/2022 ”Beslut om antagande av taxa enligt lag om
energimätning i byggnader”, 2022-02-24.
Tjänsteskrivelse ”Taxa enligt lag om energimätning i byggnader” enhetschef Hållbar
Utveckling Peter Lann, 2022-02-04.
Förslag på taxa enligt lag om energimätning i byggnader, 2022-02-02.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 62 Beslut om beslutsattestanter för
kommunstyrelsen
KS 2021/341

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på beslutattestanter. Förslaget
gäller från och med 2022-04-06.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag på beslutsattestanter för
kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens verksamheter.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning får ekonomichef besluta om ändring och
komplettering av beslutsattestanter under året.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på
beslutattestanter. Förslaget gäller från och med 2022-04-06.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24/2022 ”Beslut om beslutsattestanter för
kommunstyrelsen”, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om beslutsattestanter för kommunstyrelsen”,
redovisningsansvarig Anna Ståhl, 2022-03-14.
Attestanter verksamheter kommunstyrelsen från och med 2022-03-15.

Sändlista
Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerares signatur

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

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget
gäller från och med 2022-04-06.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till firmatecknare för Tidaholms kommun,
organisationsnummer 212000-1736, från och med 2021-03-15.
Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan nämnda utse var och
en för sig av följande personer:
Runo Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Eva Thelin
Kommunchef

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

18

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen, 2022-04-06
Sida 2 av 2

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 2022-04-06.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare för Tidaholms kommun från och med 2022-04-06”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-16.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 64 Beslut om instruktion för ombud inför
ordinarie bolagsstämma Tidaholms Energi AB
KS 2022/35

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:
o Under punkt 8 a:
- Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning.
o Under punkt 8 b:
- Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
o Under punkt 8 c:
- Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den
verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.
o Under punkt 9:
- Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms
Energi AB. Förslaget innebär:
- Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet.
- Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet.
- Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet.
- Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens
reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
- Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
o Under punkt 14 (övriga frågor):
- Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:
- Kommunfullmäktiges beslut § 184/2021 ”Beslut om borgensram för
Tidaholms Energi AB, 2021-12-20.
- Kommunfullmäktiges beslut § 185/2021 ”Beslut om borgensram för
Tidaholms Bostad AB”, 2021-12-20.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud för att tillvarata
kommunens intressen vid bolagsstämmor i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intressen i.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-03, § 258/2021, att utse Runo Johansson (L) till kommunens
ombud vid bolagsstämmor med moderbolag Tidaholms Energi AB för tiden efter bolagsstämman
år 2020 till och med bolagsstämman år 2023. Anna-Karin Skatt (S) utsågs till ersättare för ombud.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion till ombuden. Punkterna
utgår från § 13 i bolagsordningen.

Ordförandes signatur
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Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utsett ombud får i uppdrag att:
o Under punkt 8 a:
- Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning.
o Under punkt 8 b:
- Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
o Under punkt 8 c:
- Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den
verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.
o Under punkt 9:
- Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms
Energi AB. Förslaget innebär:
- Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet.
- Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet.
- Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet.
- Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens
reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
- Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
o Under punkt 14 (övriga frågor):
- Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:
- Kommunfullmäktiges beslut § 184/2021 ”Beslut om borgensram för
Tidaholms Energi AB, 2021-12-20.
- Kommunfullmäktiges beslut § 185/2021 ”Beslut om borgensram för
Tidaholms Bostad AB”, 2021-12-20.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2022 med
Tidaholms Energi AB”, kanslichef Anna Eklund, 2022-03-18.
Kommunstyrelsens beslut § 258/2021 ”Val av ombud, samt ersättare för ombud, vid
bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB”, 2021-11-03 (ärendenr: 2020/147).
Bolagsordning för Tidaholms Energi AB.

Sändlista
Ombudet
Tidaholms Energi AB
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§ 65 Beslut om ändamålsefterlevnad i de
kommunala bolagen samt uppfyllnad av
ägardirektiv
KS 2022/29

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att:
o Tidaholms Energi AB med helägda dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms
Bostads AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
o Tidaholms Energi AB som moderbolag ska inkomma med en redovisning till
kommunstyrelsen hur bolaget och dotterbolagen arbetat under 2021 för att
uppfylla sina ägardirektiv, detta i enlighet med ägardirektiv (5.1). Redovisningen
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-09-01.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har tre kommunala bolag, Tidaholms Energi AB (TEAB), Tidaholms Elnät AB
(TENAB) och Tidaholms Bostads AB (TBAB). TEAB är helägt av Tidaholms kommun. TENAB och
TBAB är i sin tur helägda dotterbolag till TEAB. TEAB äger även till 20 procent Bosnet AB samt 3
procent i Netwest AB vars verksamhet är att driva ett regionalt fibernät.
Kommunstyrelsen ska i ett årligt beslut pröva om den verksamhet som under föregående
kalenderår bedrivits i de kommunägda bolagen har varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålen samt om verksamheten i bolagen har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (6 kap. § 9 kommunallagen). Beslutet ska sedan delges kommunfullmäktige. Om
kommunstyrelsen finner att det har förekommit brister ska kommunstyrelsen samtidigt lämna
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder (reglemente för kommunstyrelsen § 4
punkt 5).
Med formuleringen ”de kommunala befogenheterna” avses de kommunalrättsliga principer som
skrivits in i bolagsordningen såsom likställighetsprincipen (2 kap 3 § kommunallagen) och
lokaliseringsprincipen (2 kap 1 § kommunallagen).
I bolagens bolagsordningar beskrivs ändamålen med bolagens verksamhet.
Kommunstyrelsen inhämtar underlag för sin årliga bedömning av ändamålsefterlevnaden i bolagen
genom uppställda ägardirektiv samt genom bestämmelserna i 17 § i bolagens bolagsordningar. Av
17 § framgår att kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt
att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om det inte möter hinder på grund av
författningsreglerad sekretess.

Ordförandes signatur
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I samtliga bolags ägardirektiv punkt 5.1 framgår det att ”Bolaget ska, i samband med sin
årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som Bolaget samt dotterbolagen
bedrivit under föregående kalenderår till kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om
verksamheten har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska även årligen redovisa hur
Bolaget och dotterbolagen arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv”.
TEAB med dotterbolag har i sina årsredovisningar uttalat att de under året bedömer att de
uppfyllt de fastställda kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt bolagsordningen. Bolaget
framhåller även att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som
har angetts i bolagsordningen. I årsredovisningen framhålls vidare att arbetet med att uppfylla
ägardirektiven är ”en naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen som för VD som för övrig
personal”. Bolaget konstaterar vidare att de under året har uppfyllt ägardirektivet på ”ett mycket
bra sätt” och att de ständigt arbetar för förbättring där målet är att överträffa ägardirektiven.
Bolaget framhåller vidare att upprättat ekonomimål i ägardirektiven för TEAB och TENAB är 15
procents soliditet och att utfallet för år 2021 var 25 procent för hela koncernen sammantaget.
TBAB har dock i sitt ägardirektiv ekonomimål om soliditet på minst 10 procent där bolaget aktivt
ska arbeta för att successivt öka soliditeten till minst 15 procent beräknat på justerat eget kapital.
”Ökningen ska i huvudsak vara ett resultat av bolagets löpande verksamhet men även köp och
försäljning av fastigheter kan bidra till att målet uppnås. Bolaget ska senast år 2030 återgå till en
soliditet på minst 15 procent”. I TBAB:s ägardirektiv finns även ett avkastningskrav på en
direktavkastning på omkring 5 procent. TBAB har per 2021-12-31 en direktavkastning på 6,7
procent.
Kommunstyrelsen inhämtar även underlag för sin årliga bedömning av ändamålsefterlevnaden i
bolagen genom lekmannarevisorernas granskning av bolagen. I inkomna granskningsrapporter för
verksamhetsåret 2021 gör lekmannarevisorerna bedömningen att TEAB, TENAB och TBAB har
bedrivit verksamheten i enlighet med det fastställda ändamålet.
Utifrån bolagens verksamhetsberättelser för år 2021, styrelseprotokoll och utifrån
lekmannarevisorernas bedömning, som framgår av granskningsrapporten för verksamhetsåret
2021, bedömer kommunledningsförvaltningen att Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholm Bostads AB har bedrivit sin verksamhet enligt de i bolagsordningarna fastställda
ändamålen samt att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen anser dock att bolagen behöver utveckla och konkretisera i sin
redovisning till kommunstyrelsen (i enlighet med ägardirektiven punkt 5.1) hur bolagen under
föregående kalenderår har arbetat för att uppfylla upprättade ägardirektiv. Samma
rekommendation har getts i samband med hanteringen av beslut om ändamålsefterlevnaden för de
kommunala bolagen för år 2020, år 2019 samt år 2018. Då avsnittet i bolagens årsredovisning inte
har utvecklats efter upprepad rekommendation och ingen övrig redovisning gällande
ägardirektiven har inlämnats föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar
att Tidaholms Energi AB, som moderbolag, ska inkomma med en redovisning till kommunstyrelsen
om hur bolaget och dotterbolagen har arbetat för att uppfylla sina ägardirektiv under år 2021.

Ordförandes signatur
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Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o Tidaholms Energi AB med helägda dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms
Bostads AB under 2021 har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
o Tidaholms Energi AB som moderbolag ska inkomma med en redovisning till
kommunstyrelsen hur bolaget och dotterbolagen arbetat under 2021 för att
uppfylla sina ägardirektiv, detta i enlighet med ägardirektiv (5.1). Redovisningen
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-09-01.

Beslutsunderlag







Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2021- TEAB.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2021- TBAB.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2021- TENAB.
Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.
Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB.
Ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB.

Sändlista
Tidaholms Energi AB
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§ 66 Beslut om redovisning av utförda kontroller
enligt kommunstyrelsens interna kontrollplan för år
2021/2022
KS 2021/315

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av utförda kontroller enligt
kontrollplanen för år 2021/2022.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagens sjätte kapitel, 6 § framgår det att det är nämndens ansvar att se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Av Tidaholms kommuns riktlinje om intern kontroll framgår det att syftet med intern kontroll är
att säkerställa att verksamheten:
•
•
•
•
•

bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt
upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Vidare framgår det av riktlinjen att uppföljningen av den interna kontrollplanen ska sammanfattas
och redovisas i en rapport till nämnden.
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över
uppföljningen av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2021/2022. Varje kontroll och
eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar. I uppföljningen framgår att två kontroller
antingen inte genomförts än eller är påbörjade. Dessa kontroller kommer redovisas till
kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av åtgärder.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisning av utförda
kontroller enligt kontrollplanen för år 2021/2022.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt kommunstyrelsens
interna kontrollplan för år 2021/2022”, kanslichef Anna Eklund, 2022-03-17.
Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 kommunstyrelsen, kanslichef Anna Eklund,
2022-03-17.
Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2021/2022.
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§ 67 Beslut om antagande av policy mot våld i nära
relation
KS 2021/174

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy mot våld i nära
relation.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har i beslut § 29/2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta anta en policy
mot våld i nära relationer.
Folkhälsorådet framhåller att våld i nära relation är en samhällsutmaning som drabbar omkring en
femtedel av befolkningen. Att utsättas för våld av en närstående ger ofta långtgående men och kan
vara en direkt risk för den utsattes liv.
Folkhälsorådet konstaterar vidare att kommunen idag saknar ett kommunövergripande
inriktningsdokument rörande arbetet mot våld även om kommunen ansvarar för att motverka och
ge stöd då våld har inträffat. Kommunens nätverk mot våld, vilka arbetar på uppdrag av
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har därför tagit fram ett förslag till policy mot våld i nära
relationer. Nätverket består av representanter för förskola, skola, elevhälsa, kultur- och fritid,
socialtjänst, omsorg, personalavdelning, folkhälsa, vårdcentral samt frivård.
Policyn ska fungera som utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i nära relation
och innehåller en nollvision mot våld, beskrivning av våldets olika former, strategier för arbetet
och hur det ska organiseras. Policyn beskriver vikten av både preventivt, upptäckande och
stödjande arbete. Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom
samtliga förvaltningar som ska bidra till att våld i nära relation och hedersrelaterat våld motverkas.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
policy mot våld i nära relation.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 26/2022 ”Beslut om antagande av policy om
våld i nära relation”, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om policy mot våld i nära relationer”, kanslichef Anna Eklund,
2022-03-10.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 8/2022 ”Beslut om yttrande angående policy mot
våld i nära relation”, 2022-01-27.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 119/2021 ”Beslut om begäran om yttrande angående
policy mot våld i nära relation”, 2021-12-14.
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Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående policy mot våld i nära relation”, kultur- och
fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-18.
Social- och omvårdnadsnämnden § 108/2021 ”Beslut om yttrande angående policy mot
våld i nära relation”, 2021-11-23.
Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 2021-09-16.
Förslag Policy mot våld i nära relation.
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§ 68 Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning
KS 2022/95

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o Landsbygdsberedningens uppdrag ska vara att:
- i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på
åtgärder som gör det attraktivt att bo och driva verksamhet på
landsbygden i Tidaholms kommun. Med landsbygd avses den del av
kommunen som ligger utanför Tidaholms centralort.
- vara remissinstans för nämnderna gällande tolkning och tillämpning av
”landsbygdssäkring”.
- vara remissinstans vid eventuella revideringar i översiktsplanen gällande
landsbygden.
o Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i
fullmäktige. Bland dessa ska det utses en ordförande från majoriteten och en vice
ordförande från oppositionen.
o Beredningen ska, enligt 51 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, i tillämpliga
delar följa det som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om
tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
o Beredningens mandattid är ett år från tillsättandet och förslagen som tas fram ska
presenteras för kommunfullmäktige när beredningens mandattid är slut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att anslå pengar för tillsättande av en landsbygdsberedning för ett
år. Det framgår av § 48 i kommunfullmäktiges arbetsordning att fullmäktige får tillsätta en eller
flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning besluta om:
-

beredningens uppdrag,
beredningens sammansättning,
antal ledamöter och arbetsformer,
att utse ordförande och en vice ordförande,
beredningens mandattid samt
tid för återrapportering och förslag från beredningen.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har kommit fram till följande förslag till
uppdragsbeskrivning för landsbygdsberedningen:
Landsbygdsberedningens uppdrag ska vara att:
-

i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på åtgärder som gör det
attraktivt att bo, och driva verksamhet, på landsbygden i Tidaholms kommun. Med
landsbygd avses den del av kommunen som ligger utanför Tidaholms centralort.
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-

vara remissinstans för nämnderna gällande tolkning och tillämpning av ”landsbygdssäkring”.
vara remissinstans vid eventuella revideringar i översiktsplanen gällande landsbygden.

Beredningens mandattid är ett år från tillsättandet och förslagen som tas fram ska presenteras för
kommunfullmäktige när beredningens mandattid är slut.
Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige. Bland
dessa ska det utses en ordförande från majoriteten och en vice ordförande från oppositionen.
Kommunfullmäktiges valberedning kommer ta fram förslag på ledamöter, ordförande och vice
ordförande när kommunfullmäktige har fattat beslut om att tillsätta beredningen.
Beredningen ska, enligt 51 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, i tillämpliga delar följa det som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet
och protokoll.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o Landsbygdsberedningens uppdrag ska vara att:
- i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på
åtgärder som gör det attraktivt att bo och driva verksamhet på
landsbygden i Tidaholms kommun. Med landsbygd avses den del av
kommunen som ligger utanför Tidaholms centralort.
- vara remissinstans för nämnderna gällande tolkning och tillämpning av
”landsbygdssäkring”.
- vara remissinstans vid eventuella revideringar i översiktsplanen gällande
landsbygden.
o Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i
fullmäktige. Bland dessa ska det utses en ordförande från majoriteten och en vice
ordförande från oppositionen.
o Beredningen ska, enligt 51 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, i tillämpliga
delar följa det som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om
tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
o Beredningens mandattid är ett år från tillsättandet och förslagen som tas fram ska
presenteras för kommunfullmäktige när beredningens mandattid är slut.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 28/2022 ”Beslut om tillsättande av
landsbygdsberedning”, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse ”Tillsättande av landsbygdsberedning”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2022-03-14.
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§ 69 Beslut om yttrande till kommunrevisionen
angående rekommendationer i granskningsrapport
KS 2022/119

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt och skicka
det till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört en granskning
(förstudie) avseende arbetsmarknadsenheten. Revisionsfrågan var om social-och
omvårdnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet för kommunens arbete
med arbetsmarknadsåtgärder?
Kommunens revisorer gör bedömningen att social-och omvårdnadsnämnden till viss del
säkerställer en ändamålsenlig och effektiv verksamhet för genomförandet av
arbetsmarknadsåtgärder. I granskningsrapporten lyfter revisorerna vidare ett antal iakttagelser
samt ger ett antal rekommendationer till social-och omvårdnadsnämnden.
Revisorerna riktar även en rekommendation till kommunstyrelsen vilken är att:
•

I dialog med social-och omvårdnadsnämnden utreda om nuvarande organisering av
arbetsmarknadsenheten bäst svarar upp emot de målgrupper kommunen vill prioritera.

Social-och omvårdnadsnämnden har fått en snarlik rekommendation vilken är att:
•

I dialog med kommunstyrelsen utreda om nuvarande organisering av
arbetsmarknadsenheten bäst svarar upp emot de målgrupper kommunen vill prioritera.

Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsens syn på den rekommendation som
riktas till kommunstyrelsen senast 2022-04-22.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram följande förslag till yttrande:
Det framgår av social-och omvårdnadsnämndens reglemente att nämnden är arbetslöshetsnämnd
enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Det framgår även i reglementet att social-och
omvårdnadsnämnden ansvarar för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
samt arbetsförberedande insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Enligt reglementet (§ 3 Uppdrag och verksamhet) är det nämndens ansvar att ”följa det som
fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att
nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och
angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar även för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
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med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten (§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet).
Kommunstyrelsen kan därför konstatera att det är social-och omvårdnadsnämnden som ansvarar
för att genomföra en eventuell utredning av nuvarande organisering av arbetsmarknadsenheten.
Kommunstyrelsen i sin tur har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning samt ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Det innebär att
kommunstyrelsen bör ges möjlighet att ta del av en eventuell utredning genomförd av social-och
omvårdnadsnämnden. Kommunstyrelsens roll är dock inte att utföra själva utredningen.
Kommunstyrelsen vill även framhålla att det framgår i revisorernas förstudie att ekonomiskt
bistånd och arbetsmarknadsenheten ligger under samma nämnd men under olika förvaltningar
med varsin chef och att det i sin tur kan vara en bidragande orsak till viss samarbets-och
kommunikationsbrist. (s. 12, s 14). Det framgår vidare att det ”sedan två år är en förvaltningschef
som ansvarar för båda förvaltningarna, vilket enligt de intervjuade ger bättre förutsättningar för
effektivt samarbete och samverkan” (s.12). Kommunstyrelse vill framhålla att i och med att en
socialchef anställdes i oktober år 2020 var det med syftet att slå samman socialförvaltningen med
omvårdnadsförvaltningen till en och samma förvaltning, vilket även slutfördes i början av år 2021.
Social- och omvårdnadsnämnden har därmed idag enbart en förvaltning, social-och
omvårdnadsförvaltningen, med en förvaltningschef. Det finns således bättre förutsättningar för
nämnden att organisera ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten på ett ändamålsenligt
sätt.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till
yttrande som sitt och skicka det till revisorerna.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 27/2022 ”Beslut om yttrande till
kommunrevisionen angående rekommendationer i granskningsrapport”, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående rekommendationer
i granskningsrapport (förstudie) om arbetsmarknadsåtgärder”, kanslichef Anna Eklund,
2022-03-15.
PM ”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder”, Kommunens revisorer, 2022-03-01.
Granskningsrapport, förstudie ”Arbetsmarknadsåtgärder”, sakkunnig Revsul Dedic och
sakkunnig Shkurte, Deloitte AB, 2022-03-01.

Sändlista
Revisorerna
Social- och omvårdnadsnämnden
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§ 70 Beslut om besvarande av motion om att sätta
carport eller tak med solceller över bilar i
akutverksamhet
KS 2021/168

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken hon anger att flera av Tidaholms
kommuns tjänstebilar i dagsläget inte har varken carport eller tak som skydd från is och snö vilket
innebär att personalen måste frigöra bilarna från detta inför varje insats under vinterhalvåret.
Motionären menar att personalen ibland kan ha bråttom att komma iväg, till exempel vid larm,
och att varje minut kan vara livsavgörande vid de tillfällena.
Enligt motionären är det tydligt att is- och snöröjningen av bilarna kräver tid, fördröjer det
egentliga arbetet och gör arbetet svårare för personalen. Hon menar också att det är politikens
uppgift att se till att den fysiska arbetsmiljön är hållbar i samtliga kommunala verksamheter.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att:
-

-

kommunstyrelsen ska ge varje förvaltning i uppdrag att utreda och redovisa vilka
förvaltningar som är i behov av bilar som är prioriterade för akutverksamhet/beredskap/
jour i Tidaholms kommun.
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att förse dessa bilar med carport eller tak.
samhällsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att använda solceller som samtidigt verkar
som tak för dessa bilar i likhet med bygget på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-26 att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande.
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-09-28 att avge bifogat yttrande som svar till
kommunstyrelsen. Yttrandet består av en tjänsteskrivelse författad av socialchefen.
Det framgår av yttrandet att social- och omvårdnadsförvaltningen har verksamhet som är igång
dygnet runt, året runt. Många av de arbetsuppgifter som utförs är brådskande och inget som kan
vänta en dag.
Vad gäller akut verksamhet är det i princip endast individ- och familjeomsorgens verksamhet som
kan räknas dit. Om ett barn far illa kan det handla om en akut situation där verksamheten behöver
ge sig av för att verkställa ett omhändertagande utan dröjsmål. Verksamheten har en bil till sitt
förfogande för detta. Denna bil står parkerad utanför stadshuset
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Övrig verksamhet hanterar inte akuta arbetsuppgifter, vid akut fara är det ambulans eller polis
som tillkallas. Dock är många arbetsuppgifter, vilket tidigare nämnts, brådskande då brukare
behöver få mat, läkemedel och annan omvårdnad/sjukvård oavsett väderläge, dygnet runt och året
om. På förvaltningen finns idag knappt trettio bilar. Alla bilar har anvisad parkeringsplats alternativt
möjlighet att parkera i direkt anslutning till verksamheten men ingen av parkeringsplatserna har
tak.
Vilket tidigare nämnts i remissvar till kommunstyrelsen rörande ”Motion om carport/tak för
hemtjänstens bilar” skulle tak över bilarna leda till en förbättrad arbetsmiljö för förvaltningens
medarbetare.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-24 föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen. Det framgår av nämndens beslut att Tidaholms kommun har flera fordon i sin
verksamhet. Ett arbete att övergripande förändra dessa fordons miljöavtryck pågår i form av
exempelvis byte till HVO100-bränsle och rena elbilar.
Motionen pekar på att de bilar som behöver användas akut bör placeras under carport i syfte att
snabbt bli användningsbara under vintertid. Vidare kan även en miljöeffekt uppnås om solceller
kombineras med carportarna.
Motionens förslag ligger väl i linje med andra utredningsuppdrag och planerade investeringar på
kommunförrådet, återvinningscentralen och inom hemvårdens verksamhet. Dock bedöms
implementeringsperioden vara lång då exempelvis den långsiktiga placeringen av hemtjänsten ingår
i en pågående, och omfattande, utredning av social- och omvårdnadsnämndens lokalbehov som
med största sannolikhet inte kommer vara klar de närmsta fem åren.
Nämnden ställer sig positiv till ett beviljande av motionen men då delar av motionen kräver
investeringar för vilka det i nuläget inte finns budgeterade medel anger kommunstyrelsens riktlinje
”Beredning av motioner och e-förslag” att förslag till beslut ska vara ett avslag.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och omvårdnadsnämnden inte har lämnat
något förslag om huruvida motionen bör bifallas eller avslås. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller
i sitt beslut att nämnden är positiv till motionen och anser att förslagen i den ligger i linje med
andra utredningsuppdrag och redan planerade investeringar som redan pågår. Nämnden föreslår
dock ändå att motionen bör avslås eftersom det inte finns några budgeterade medel för att
genomföra den. Detta förslag följer det som står i kommunstyrelsens riktlinje om beredning av
motioner och e-förslag.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 31/2022 ”Beslut om besvarande av motion om
att sätta carport eller tak med solceller över bilar i akutverksamhet”, 2022-03-23.
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Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att sätta carport eller tak med solceller över
bilar i akutverksamhet”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-10.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26/2022 ”Beslut om yttrande över motion om
carport/tak för bilar i Tidaholms kommun samt solceller som tak”, 2022-02-24.
Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2021 ”Beslut om yttrade gällande motion Carport/tak för bilar i Tidaholms kommun samt solceller som tak”, 2021-09-28.
Tjänsteskrivelse ”Yttrande till KSAU rörande motion-carport/tak för bilar i Tidaholms
kommun samt solceller som tak”, socialchef Maria Olsson, 2021-07-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 70/2021 ”Beslut om remittering av Motion Carport/tak för bilar i Tidaholms kommun samt solceller som tak”, 2021-05-26.
Motion om carport/tak för bilar i akutverksamhet/beredskap/jour i Tidaholms kommun
samt solceller som samtidigt verkar som tak för dessa bilar, 2021-04-26.
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§ 71 Beslut om rapport över systematiskt
arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsen
KS 2022/131

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten samt att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” ska arbetsgivare
varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs
detta i form av checklistor som sedan redovisas i en rapport. Kommunstyrelsen och nämnderna
är högst ansvariga för arbetsmiljön i kommunen och därför behöver denna information komma
dem till känna.
Tre checklistor har genomförts: årlig uppföljning, chefens arbetsmiljö samt organisatorisk och
social arbetsmiljö. De arbetsskador och tillbud som har inkommit redovisas och kommenteras
också. De registrerade tillbuden är som tidigare år få och inte allvarliga.
Alla tre checklistor visar att det över lag är en god miljö i kommunledningsförvaltningen men att
det även finns förbättringsområden. Dessa beskrivs mer ingående i avsnitt kopplat till respektive
checklista och åtgärder finns listade.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten samt att lägga
den till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Kommunstyrelsen
2021”, personalkonsult Sofia Petersson, 2022-03-17.
Rapport årlig uppföljning 2021 Kommunstyrelsen.
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§ 72 Beslut om rapport om medborgarförslag/eförslag som har beretts och beslutats av nämnder
eller kommunstyrelse
KS 2022/120

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som handlägger
medborgarförslag minst en gång om året ska informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
i ärendena. Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de medborgarförslag som har
beretts och beslutats av nämnder sedan den senaste redovisningen gjordes på
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska ersättas med e-förslag
(Tidaholmsförslag) vilket gör att det inte går att lämna in nya medborgarförslag. De
medborgarförslag som lämnades in innan kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i
rapporten nedan.
Det framgår av 33 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen två gånger per år
ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för
beredning och beslut. Den första redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträde i april.

Förslag till beslut
-

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

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29/2022 ”Beslut om rapport om
medborgarförslag/e-förslag som har beretts och beslutats av nämnder eller
kommunstyrelse”, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse ”Rapport om medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-10.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 73 Beslut om rapport om
motioner/medborgarförslag som inkommit till
kommunfullmäktige men inte slutbehandlats
KS 2022/120

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 32-33 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen två gånger per
år ska redovisa de motioner och e-förslag (Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den
första redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska ersättas med e-förslag
vilket gör att det inte går att lämna in nya medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades
in innan kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, medborgarförslag
och e-förslag som har inkommit till och med 2022-03-15 och inte slutbehandlats av
kommunfullmäktige eller nämnd.

Förslag till beslut
-

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

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 30/2022 ”Beslut om rapport om
motioner/medborgarförslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte
slutbehandlats”, 2022-03-23.
Tjänsteskrivelse ”Rapport om motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har
slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-08.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 74 Anmälan av delegationsbeslut
KS 2022/4

Kommunstyrelsens beslut
•

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

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

Förslag till beslut
-

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

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2022-03-29.
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-03-28.
Delegationsbeslut fattade av personalchef, 2022-03-28.
Delegationsbeslut fattade av kanslichef, 2022-03-25.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-23.
Delegationsbeslut fattade av arkivansvarig, 2022-03-18.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 75 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
2022-03-01 – 2022-03-28.
KS 2019/160
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/5
KS 2022/20
KS 2021/134

Beslut BUN 2022-02-24
Beslut om projektdirektiv för investeringsprojekt förskolan
Ekedalen
SKR - Cirkulär 22:08 Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse om lön m.m. HÖK T med
AkademikerAlliansen
SKR - Cirkulär 22:09 Sotningsindex 2022
SKR - Cirkulär 22:10 Överenskommelse om Kompetens-och
omställningsavtal i lydelse 2022-10-01
SKR - Cirkulär 22:11 Studentmedarbetaravtalet
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
2022-02-15
Västsvenska Handelskammaren - Västsverige - Europas ledande
region för fordonselektrifiering

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2022-04-06”, registrator Marie Anebreid,
2022-03-03.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 76 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:
-

Förra veckan bjöd biskopen in representanter från kommunen till ett lunchmöte i
Tidaholm.

Kommundirektören informerar om följande:
-

-

Migrationsverket har meddelat att det inte behövs lika många evakueringsplatser som
befarat. I dagsläget är det inte aktuellt för Tidaholms kommun att tillhandahålla
evakueringsplatser men läget kan komma att ändras. Det ska tas fram en
ersättningsmodell och kommunen kan eventuellt få ersättning för de kostnader som
kommunen har haft för att iordningsställa platser.
Polisen i östra Skaraborg försöker frigöra personal för att kunna utöka antalet tider för att
skapa nya pass. Detta leder till mindre öppettider på poliskontoren.

Oppositionsrådet informerar om följande:
-

Oppositionsrådet hade ett digitalt möte med kronprinsessan Viktoria och prins Daniel i
höstas. Prinsparet har nu skickat ett tack till kommunen.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


-

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 77 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, 2022-03-03.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

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

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till handlingarna.

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

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte § 8/2022
”Nominering till styrelsen Gryning Vård AB”, 2022-03-11.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 79 Rapport från kommunala bolag
KS 2022/8

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till handlingarna.

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

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till
handlingarna.

Beslutsunderlag




Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Energi AB, 2022-02-24.
Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Bostads AB, 2022-02-24.
Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Elnät AB, 2022-02-24.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 80 Beslut om entledigande av kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga kommundirektör Eva Thelin med omedelbar
verkan.

Sammanfattning av ärendet
En enig kommunstyrelse bedömer att det behövs ett nytt ledarskap i Tidaholms kommun då
kommunstyrelsen inte har fortsatt förtroende för kommundirektören.

Förslag till beslut
-

Ordföranden och vice ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att entlediga
kommundirektör Eva Thelin med omedelbar verkan.

Beslutsunderlag


-

Sändlista
Personalenheten
Kommundirektören

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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