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§ 116 Godkännande av dagordning 
KS 2022/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning och föreslår 
därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna dagordningen.  
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§ 117 Allmänhetens frågestund 
KS 2022/11 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.  

Sammanfattning av ärendet 
Inga frågor har anmälts inför sammanträdet.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna punkten.  
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§ 118 Handlingar att anmäla 
KS 2022/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att:  

o lägga beslutet från social- och omvårdnadsnämnden till handlingarna.  
o lägga tjänsteskrivelsen till handlingarna.  
o lägga skrivelserna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 90/2022 ”Information om ej verkställda 
gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 2022-10-25. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-03. 

 Skrivelse ”Överenskommelse om teknisk valsamverkan”, Moderaterna, Vi Tidaholm, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, 2022-10-25. 

 Skrivelse ”Information från Mediapoolen”, 2022-11-09 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o lägga beslutet från social- och omvårdnadsnämnden till handlingarna.  
o lägga tjänsteskrivelsen till handlingarna.  
o lägga skrivelserna till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 90/2022 ”Information om ej verkställda 

gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 2022-10-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-03. 
 Skrivelse ”Överenskommelse om teknisk valsamverkan”, Moderaterna, Vi Tidaholm, 

Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, 2022-10-25. 
 Skrivelse ”Information från Mediapoolen”, 2022-11-09 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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§ 119 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag 
om TBE-vaccin till kommunanställda 
KS 2022/175 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar: 

o att delen av förslaget som avser anställda inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde anses vara besvarad 

o att för övrig personal i kommunen hänskjuta frågan om TBE-vaccinering till 
bedömning i 2024 års budgetarbete 

o att avslå övriga delar av förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett Tidaholmsförslag som har fått över 50 röster. 

Förslaget lyder:  

”Jag tycker att kommunen ska erbjuda vaccin mot TBE till kommunanställda vars yrken genomförs 
till stor del utomhus då Tidaholms kommun är ett högriskområde vad det gäller att smittas av 
TBE. Tänker bland annat på personal inom förskola/skola/fritidshem, personal inom park och gata, 
personal inom vatten och avfall samt för personal inom vissa särskilda boenden.” 

Uppgifter från företagshälsovården Avonova visar att Tidaholms kommun redan idag erbjuder 
anställda inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, till exempel anställda på 
enheterna vatten och avlopp, gata och park samt service, att vaccinera sig mot TBE. En mindre 
undersökning bland kommuner i Skaraborg visar att det är vanligt att anställda inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde får erbjudande om TBE-vaccination. Flera 
kommuner svarar att de inte erbjuder någon personalgrupp vaccination då det bedöms vara svårt 
att dra gränsen för vilka som ska få erbjudande och inte. Ingen kommun erbjuder i dagsläget TBE-
vaccin till anställda inom förskola, skola, fritidshem eller särskilda boenden.  

Utifrån den undersökning som gjorts och hur behovet ser ut bedömer 
kommunledningsförvaltningen att de grupper av anställda som är i störst behov av TBE-vaccin 
redan erbjuds vaccin. Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att det är aktuellt att utöka 
med fler grupper i dagsläget.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

o att delen av förslaget som avser anställda inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde anses vara besvarad 

o att för övrig personal i kommunen hänskjuta frågan om TBE-vaccinering till 
bedömning i 2024 års budgetarbete 

o att avslå övriga delar av förslaget. 
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- Patricia Axelsson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 183/2022 ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 

TBE-vaccin till kommunanställda”, 2022-11-09. 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 7/2022 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om TBE-vaccin till kommunanställda”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”TBE-vaccin till anställda”, personalkonsult Sofia Petersson, 2022-09-29. 
 Tidaholmsförslag om TBE-vaccin till kommunanställda, 2022-06-07. 

Sändlista 
Förslagslämnaren 
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§ 120 Beslut om revidering av strategisk plan och 
budget för år 2023-2025 
KS 2021/402 

Ingela Backman (S), Bengt Karlsson (S), Monica Staadig (S), Tony Pettersson (S), Lena Andersson 
(S), Othmar Fiala (S), Anna Zöögling (S), Per-Erik Thurén (S), Emma Graaf (S), Jonas Storm (S), 
Lisa Öhgren (S), Asem Alkordi (S), Lisbeth Göthberg, Per Viklund (V) och Patricia Axelsson (V) 
avstår från att delta i beslutet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera Strategisk plan och budget 2023 – 2025 för 

Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Övriga punkter från 
kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ska fortsätta gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
2022-06-27 beslutade kommunfullmäktige att anta Strategisk plan och budget 2023 – 2025. 
Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige senast 2022-12-31 eftersom det är valår i år.  

Budgetberedningen har tagit fram ett reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2023 – 2025. 
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den 
kommunala verksamheten.  

Den reviderade strategiska planen inkluderar förändrade förutsättningar sedan i juni avseende: 

- Kommunens skatter och bidrag för år 2023. 
- Kommunens kostnader för pensioner. 

I förslag till reviderad Strategisk plan och budget 2023 – 2025 är:  

- den kommunala skattesatsen oförändrad.  
- investeringsplanen och kommunens lånebehov oförändrade. 
- målområden, strategiska mål och strategier oförändrade och det finns inga justeringar i 

uttalade ambitionsnivåer. 
- resultatmålet för år 2023 sänkt från 2,5 procent till 2,0 procent.  
- resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys uppdaterade för att spegla 

resultatförändringar utifrån uppdaterad prognos för år 2022 samt budgeterad 
resultatsänkning för år 2023. 

Förändringar i nämndernas budgetramar:  

- för år 2023 är budgetramarna förändrade, varje nämnds ram är specificerad i dokumentet. 
De ökningar som nämnderna har tillskjutits kommer från resultatsänkningen samt 
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senareläggning av införande av det lönepolitiska programmet och bemanningsenheten. 
Båda dessa prioriteringar flyttas fram till år 2024. 

- för år 2024 är ramarna oförändrade.  
- för år 2025 är skatteunderlaget högre än tidigare skatteunderlagsprognos vilket har 

föranlett att ökningen fördelats ut på nämnderna. Det råder osäkerhet kring 
skatteunderlaget avseende år 2025 men medel har fördelats ut till nämnderna för att 
resultatmålet år 2025 ska hamna på 2,5 procent. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn ska, när 
den är antagen av kommunfullmäktige, ersätta det avsnitt i strategisk plan och budget som tidigare 
behandlade investeringsprojektens definitioner och ärendegång.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera Strategisk plan och 

budget 2023 – 2025 för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Övriga 
punkter från kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ska fortsätta gälla. 

- Runo Johansson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
- Peter Friberg (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 175/2022 ”Beslut om revidering av strategisk plan och budget 

för år 2023-2025”, 2022-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 110/2022 ”Beslut om revidering av strategisk 

plan och budget för år 2023-2025”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering Strategisk plan och budget 2023–2025”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-10-05.  
 Reviderad Strategisk plan och budget 2023-2025, 2022-10-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år  

2023-2025”, 2022-06-27. 

Protokollsanteckning 
Ingela Backman (S) lämnar följande protokollsanteckning: ”Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupper väljer att avstå från att ta ställning till 
kommunstyrelsens förslag till reviderad Strategisk plan och budget för 2023-2025. 

Detta beror främst på att den helt saknar ambition att genomföra långsiktiga strukturella 
förändringar, som vi vid ett flertal tillfällen tidigare har föreslagit, vilket krävs för ett bättre 
bevarande av välfärden och för att stärka förutsättningarna för barn, unga och äldre att få en så 
god samhällsservice det är möjligt.  

Därutöver väljer den borgerliga majoriteten att medvetet skjuta fram åtgärder som är inriktade på 
att stärka den allt svårare kompetensförsörjningen genom att senarelägga det lönepolitiska 
programmet samt flytta uppstarten av den kommungemensamma bemanningsenheten.” 
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Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 121 Beslut om investeringsprojekt för att 
möjliggöra samverkan om yrkesförarutbildning 
mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
KS 2022/281 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o godkänna inkomna handlingar som underlag för att hantera ärendet som ett 
investeringsprojekt 

o reservera och omdisponera 6,2 miljoner kronor till investeringsprojektet från 
kommunstyrelsens investeringsreserv 2022 
samt 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra projektering och ta fram ett projektdirektiv som 
innehåller förslag till utformning avseende iordningställande av ytor och lokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med beslut om en samverkan mellan 
Rudbeckgymnasiet och KompetensCentrum. Samverkan kräver en investering och därför föreslår 
kommunledningsförvaltningen att ärendet hanteras enligt kommunens investeringsprocess. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har gjort en 
utredning som visar att en samverkan mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum är 
viktig för både arbetsmarknadens behov och Rudbecksgymnasiets fortsatta upprätthållande av god 
kvalitet på utbildningen. Nämnden har beslutat om ett alternativ för samverkan som inkluderar ett 
investeringsbehov på 6,2 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en bedömning av framtida driftskostnader. Vid 
färdigställandet kommer driftskostnaderna att öka med cirka 300 000 kronor årligen. Statsbidrag 
för vuxenutbildningen kommer att täcka stora delar av den ökade driftskostnaden inklusive 
kapitalkostnader. Nämnden bedömer att kostnaderna kommer kunna hanteras inom den årligt 
tilldelade ramen.  

Nämnden har också bedömt de kvalitativa effekterna. En sammanslagning ger nämnden 
samordningsvinster gällande verksamheternas lokaler och resursutnyttjande. Ytterligare en 
kvalitativ effekt är att verksamhet övergår från extern regi till egen regi.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att underlagen i stort innehåller de delar som en 
förstudie ska inkludera även om det saknas en sammanställd förstudierapport vilket ett 
investeringsärende bör inkludera. I underlagen finns ingen tidsplan för projektets delar men det 
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står beskrivet att uppstart av den samverkande verksamheten förväntas ske vid starten av 
höstterminen år 2023.  

I investeringsreserven på kommunstyrelsen finns medel kvar avseende år 2022 och 
kommunledningsförvaltningen föreslår att medel för projektet tas ur denna reserv.  Det medför 
att kommunens totala investeringsbudget inte utökas för år 2022.  

Efter beslut om ett godkännande av förstudien ska ärendet hanteras som ett investeringsprojekt 
och följa huvudprocessen. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna inkomna handlingar som underlag för att hantera ärendet som ett 
investeringsprojekt, 

o reservera och omdisponera 6,2 miljoner kronor till investeringsprojektet från 
kommunstyrelsens investeringsreserv 2022 
samt 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra projektering och ta fram ett projektdirektiv som 
innehåller förslag till utformning avseende iordningställande av ytor och lokaler.  

- Lena Andersson (S) och Runo Johansson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 177/2022 ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra 

samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KometensCentrum”, 
2022-11-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra samverkan avseende 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, ekonomichef 
Louise Holmvik, 2022-10-26. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 95/2022 ”Beslut om samverkan 
yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum", 
2022-09-15  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-08-25. 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 122 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
badhus 
KS 2022/165 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att:  

o godkänna förstudien för renovering badhus Forshallen samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
genomföra projekteringen enligt reviderad tidsplan. 

o uppdra till budgetberedningen att inkludera investeringsmedel för 2024 i strategisk 
plan och budget 2024-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2022-2024 att avsätta 20 miljoner 
kronor för investering i renovering av badhuset i Forshallen. Kultur- och fritidsnämnden har som 
beställarnämnd upprättat en förstudierapport. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en 
förstudie. Investeringsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för år 2022 och uppgår till 20 
miljoner kronor. Förstudien har beräknat att investeringsbudgeten för projektet uppgår till 23 
miljoner kronor vilket innebär att en revidering av medel behöver göras om förstudien godkänns.  

Förstudierapporten föreslår att renoveringen genomförs under år 2023 men vid antagandet av 
strategisk plan och budget 2022-2024 slog kommunfullmäktige fast att renovering av badhuset ska 
genomföras först under år 2024.  Kommunledningsförvaltningen föreslår att medel som är avsatta 
år 2022 inte ombudgeteras samt att budgetberedningen inkluderar förstudiens beräknade 
investeringsbelopp i investeringsbudgeten för år 2024.  

Som en följd av den justerade tidsplanen bör projekteringen senareläggas enligt följande förslag:  

Reviderad tidsplan  

Förstudie  
Förstudien godkänns av kommunstyrelsen den 9 november 2022 och kommunfullmäktige den 28 
november 2022.  

Projektering  
Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och med juni 2023. 
Projektering beslutas/godkänns av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
senast december 2023. Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast januari 2024. 
Projektering beslutas/godkänns av kommunfullmäktige senast januari 2024.  

Genomförande  
Tilldelningsbeslut senast den 1 februari 2024.  
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Arbetet utförs sommaren 2024. Slutbesiktning senast hösten 2024.  

Uppföljning  
Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2024.  
  
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det finns risk att de kostnadsberäkningar som är 
gjorda i förstudien, daterad 2022-05-16, kan vara inaktuella när projektet senareläggs till år 2024.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o godkänna förstudien för renovering badhus Forshallen samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
genomföra projekteringen enligt reviderad tidsplan. 

o uppdra till budgetberedningen att inkludera investeringsmedel för 2024 i strategisk 
plan och budget 2024-2026. 

- Bengt Karlsson (S) och Runo Johansson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 178/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

badhus”, 2022-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för 

investeringsprojekt badhus”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsprojekt förstudie renovering badhus Forshallen”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-04-22. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om Strategisk plan och budget  

2023-2025”, 2022-06-27.  
 Förstudierapport renovering badhus, 2022-05-16. 
 Investeringsprojekt – Förstudierapport renovering badhus version 1.0, 2022-05-16. 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 30/2022 ”Beslut om förstudie renovering badhus”, 

2022-05-10. 

Protokollsanteckning 
Bengt Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning: ”Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupper lämnar en protokollsanteckning där vi vill påtala det 
olyckliga i att den angelägna renoveringen/ombyggnaden av badhuset, vari bl a ingår en mycket 
angelägen förbättring genom att en höj- och sänkbar bassäng tillskapas, försenas ett år av den 
borgerliga majoriteten.” 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 123 Beslut om förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 
KS 2022/221 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 2022-06-03 angående 
en förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland. Direktionen rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  

Ärendet har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som i beslut, § 82/2022, 
rekommenderar kommunstyrelsen att ställa sig bakom förlängning av handlingsplan psykisk hälsa. 
Det framgår av nämndens beslut att målen i handlingsplanen anses vara fortsatt eftersträvansvärda 
samt att de fokusområden, indikatorer och aktiviteter som framgår är adekvata för syftet med 
handlingsplanen.  

Handlingsplanen antogs första gången år 2018 och förlängdes därefter år 2021. Vid båda tillfällena 
var det kommunfullmäktige som fattade beslut om att anta planen. Kommunledningsförvaltningen 
anser därför att det är lämpligt att kommunfullmäktige fattar beslut om planen den här gången 
också. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förlängning av 

länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 184/2022 ”Beslut om förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024”, 2022-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 116/2022 ”Beslut om förlängning av 

länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-

2024”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-04. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 82/2022 ”Beslut om yttrande - Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte § 28 ”Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024”, 2022-06-03. 
 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024.  
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Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 124 Beslut om alternativ ledningsplats 
KS 2022/313 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökning av nämnden för Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborgs budget från och med 2024 för de kostnader en alternativ 
ledningsplats medför, under förutsättning att kostnaden fördelas enligt beslutad 
fördelningsmodell vilket innebär cirka 135 000 kr per år för Tidaholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för kommunens uppgifter enligt 
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Enligt reglementet för nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ansvarar nämnden för att 
vidta beredskap- och planeringsförberedelser inför en extraordinär händelse och höjd beredskap 
på uppdrag av kommunstyrelserna i medlemskommunerna. 

För att kunna upprätthålla ledningsförmågan i kommunen vid extraordinära händelser föreslås att 
nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg får i uppdrag att upprätta en alternativ 
ledningsplats. 

Alternativ ledningsplats 
Syftet med en alternativ ledningsplats är att uppfylla de krav som ställs dels enligt lag om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap dels inom de beredskapsförberedelser inom krisberedskap och civilt försvar som 
kommunen har ansvar för.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens lednings- och samverkansförmåga vidmakthålls 
under en längre tid vid en händelse. För att uppnå förmågan krävs en alternativ ledningsplats. Med 
beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis behövs för att kunna hantera 
kommunens verksamheter under höjd beredskap.  

Ingå säkerhetsskyddsavtal 
Kommuner är skyldiga att teckna säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och samarbete med en 
annan aktör om aktören genom förfarandet kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller annan säkerhetskänslig 
verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (4 kap. 1 § säkerhetsskyddslag 
(2018:585)).  

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 
behövas med anledning av projektet kring en alternativ ledningsplats.  
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Utökning av budget 
Falköpings kommun ansvarar för investeringskostnad av alternativ ledningsplats eftersom 
Falköpings kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg. 

Respektive kommun behöver utöka rambudget för nämnden för Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg med anledning av uppdraget. Medlemskommunerna behöver gemensamt utöka 
rambudgeten för nämnden med anledning av uppdraget till en totalkostnad med upp till 800 000 
kr/år. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utökning av nämnden 

för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs budget för de kostnader en alternativ 
ledningsplats medför. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utökning av 
nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs budget från och med 2024 för de 
kostnader en alternativ ledningsplats medför, under förutsättning att kostnaden fördelas 
enligt beslutad fördelningsmodell vilket innebär cirka 135 000 kr per år för Tidaholms 
kommun. 

- Othmar Fiala (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 185/2022 ”Beslut om alternativ ledningsplats”, 2022-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 115/2022 ”Beslut om alternativ ledningsplats”, 

2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Alternativ ledningsplats”, kommunjurist Elinor Stenberg, 2022-10-10. 
 Tjänsteutlåtande 2022/00045 ”Alternativ ledningsplats”, säkerhetssamordnare Peder 

Samuelsson, 2022-09-21 

Sändlista 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg  
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§ 125 Val av revisor samt val av vice ordförande 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 
KS 2022/290 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att:  

o förrätta valet utan föregående beredning. 
o utse Håkan Johansson till kommunens revisor för mandatperioden 2023-01-01 – 

2026-12-31. 
o utse Kerstin Thuvesson (M) till vice ordförande för mandatperioden 2023-01-01 - 

2026-12-31. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-17 (§ 107/2022) att utse bl.a. Roger Lundvold (KD) till en 
av kommunens revisorer för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Kommunfullmäktige 
beslutade även att utse Roger Lundvold (KD) till vice ordförande. 

Roger Lundvold (KD) är ersättare i kommunfullmäktige. Det framgår av 4 kap. 4 § kommunallagen 
(2017:725) att den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige inte är valbar som revisor i 
den kommunen. Valet av Roger Lundvold (KD) är därmed ogiltigt.  

Fullmäktige behöver därför välja en ny revisor samt vice ordförande.  

Av fullmäktiges arbetsordning framgår följande (§ 43). Valberedningen ska lägga fram förslag i alla 
valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och 
valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta 
även andra val utan föregående beredning. 

Övriga revisorer valdes utan föregående beredning eftersom valberedningen inte var tillsatt ännu. 
Med hänsyn härtill finns skäl att besluta att även detta val ska förrättas utan föregående beredning.  

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta valet utan föregående 

beredning. 
- Birgitta Andersson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Håkan Johansson till 

kommunens revisor för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
- Birgitta Andersson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Kerstin Thuvesson (M) 

till vice ordförande.  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 107/2022 ”Val av revisorer samt val av ordförande och vice 

ordförande mandatperioden 2023-2026”, 2022-10-17. 
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Sändlista 
Revisorerna  
Den valde 
Personalenheten 
Länsstyrelsen 
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§ 126 Mötets avslutande 
KS 2022/10 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan kl. 19.40. 
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