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§ 1 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende november månad år 
2021 
KS 2021/64 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott mot budget på 9,0 miljoner kronor. 
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och på en positiv utveckling av 
pensionskostnader för hela kommunen. 

Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar ett överskott på 1,0 mnkr. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad helårsprognos 

samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen avseende november 

månad år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-01-04 
 Helårsprognos – november 2021 (Kommunstyrelse). 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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§ 2 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 
2021 
KS 2021/63 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att ekonomin efterlevs.  

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget 2021-2023 
att samtliga nämnder ska redovisa för en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober 
månad.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver de befintliga månads- 
och delårsrapporterna ska rapportera till kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för 
innevarande år.  

Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.  Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till 
nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner 
för att nå budget i balans 

Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
en budget i balans för 2021.    

Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av 
skatter och bidrag.  

Prognosen efter november månad visar ett resultat på 45,7 miljoner kronor, vilket är ett 
överskott mot budget på 28,7 miljoner kronor. Det motsvarar 5,5 procent av skatter och bidrag 
och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av 
skatter och bidrag.  

Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de ekonomiska 
förutsättningarna på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen vill också framhålla att 
Tidaholms kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 
mnkr för de tre åren. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att 
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs. 

I delårsrapporten för Tidaholms kommun 2021 så är prognosen att ett av kommunfullmäktiges 
strategiska mål inte kommer att uppnås. Orsaken är Covid-19 pandemin som pågått under hela 

6



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-01-12 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2021. Det har medfört att evenemang inte har kunnat genomföras samt att kommunens 
besöksverksamheter varit stängda i mycket stor utsträckning.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad 

helårsprognos samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende 

november månad år 2021”, controller Louise Holmvik, 2021-12-15. 
 Helårsprognos november 2021 (Tidaholms kommun). 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 

Samtliga nämnder 

 

7



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-01-12 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Beslut om investeringsbehovsanalys för 
kommunstyrelsen för åren 2023-2033 
KS 2021/91 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till investeringsbehovsanalys för 

vidare hantering i budgetberedning. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en investeringsbehovsanalys för kommunstyrelsen, för perioden 2023-
2033. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till 

investeringsbehovsanalys för vidare hantering i budgetberedning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Kommunstyrelsens investeringsbehovsanalys 2023-2033”, 

förvaltningsekonom Federico Dell'Anna, 2021-12-06. 
 Kommunstyrelse - analys 10 åriga investeringsbehov 2023-2033 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 

Budgetberedningen 
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§ 4 Beslut om projektering för investeringsprojekt 
Idrottshallen 
KS 2021/359 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

projektering för ombyggnation av idrottshallen 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har länge önskat egna lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet, vilket kultur- och fritidsnämnden avser att tillgodose genom att upplåta del av 
Idrottshallen. En projektering av iordningställande av Idrottshallen, i form av anpassningar och en 
hoppgrop i linje med överenskommelse med TGS och förslag på avtal, behöver därför godkännas 
snarast för att möjliggöra genomförande av anpassningar i samband med att TGS tillträder del av 
Idrottshallen. 

Investeringsmedel på 3,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022, driftmedel finns 
reserverade på Finansförvaltningen och uppgår till för 2022 1,5 mnkr.  

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

upprättad projektering för ombyggnation av idrottshallen 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Godkännande av projektering ombyggnation av idrottshallen”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-01-03. 
 Projektdirektiv iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-16. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen plan 1. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen,  

2021-12-16. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 132/2021 ”Beslut om godkännande av projektering 

iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering av iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 
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§ 5 Beslut om projektering för investeringsprojekt 
ishall 
KS 2021/360 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

projektering för renovering av ishallen 

Sammanfattning av ärendet 
En projektering kring renovering av Rosenbergs ishall i form av byte av ispist och sarg pågår. 

Utredningen under projekteringsfasen visar att sargen inte är godkänd längre än säsongen 
2020/2021 och måste bytas innan nästa säsong. Svenska Ishockeyförbundet har gett dispens 
säsongen ut då sargen är lagad till bristningsgränsen och dess funktion kommer inte tillåta 
matchspel om den inte byts ut.  

Ispisten är flyttad några meter 1986 då hallen byggdes men rörsystemet och kylsystemet är samma 
som ursprunget från 1969 och dess tekniska livslängd har passerat. För varje år som går bedöms 
därför risken för läckage öka. 

Investeringsmedel på 10,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Driftmedel på 0,25 
mnkr finns avsatta för 2022 och 0,5 mnkr finns avsatta för 2023 och framåt. 

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

upprättad projektering för renovering av ishallen 

Beslutsgång 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering av renovering ishallen”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2022-01-03. 
 Projektdirektiv renovering ishall, 2021-11-16. 
 Budget - Renovering ishall, 2021-12-14. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering renovering av ishallen”, 2021-12-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 133/2021”Beslut om godkännande av projektering 

renovering ishall”, 2021-12-21. 

Reservation 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Protokollsanteckning 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Sändlista 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Upplysningar 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 6 Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen 
KS 2021/359 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för investeringsprojekt Idrottshallen 

med tillägget att det ska ingå en representant från barn- och utbildningsförvaltningen i 
projektgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera delar av sin 
verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en organisation, omfattar en eller 
flera personer och pågår olika länge. 
 
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande verksamheten är just löpande 
medan ett projekt är något som är temporärt och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en 
organisation som ska klara av de krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett 
projekt behövs en modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där det framgår vad 
projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, projektgrupp, syfte med projektet, 
projektmål d.v.s. resultatet av projektet, kopplingar till andra projekt och verksamheter, 
riskhantering, avgränsningar, tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är 
viktigast, uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av projektdirektivet 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för projektet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta projektdirektiv för 

investeringsprojekt Idrottshallen med tillägget att det ska ingå en representant från barn- 
och utbildningsförvaltningen i projektgruppen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  § 154/2021 ” Beslut om antagande av 

projektdirektiv för investeringsprojekt Idrottshallen”, 2021-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av projektdirektiv för investeringsprojekt Idrottshallen”, 

kommundirektör Eva Thelin, 2021-12-07. 
 Projektdirektiv för iordningställande av Idrottshallen. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 7 Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall 
KS 2021/360 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för investeringsprojekt ishall. 

Sammanfattning av ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera delar av sin 
verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en organisation, omfattar en eller 
flera personer och pågår olika länge. 

Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande verksamheten är just löpande 
medan ett projekt är något som är temporärt och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en 
organisation som ska klara av de krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett 
projekt behövs en modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där det framgår vad 
projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, projektgrupp, syfte med projektet, 
projektmål d.v.s. resultatet av projektet, kopplingar till andra projekt och verksamheter, 
riskhantering, avgränsningar, tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är 
viktigast, uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av projektdirektivet 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för projektet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta projektdirektiv för 

investeringsprojekt ishall. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155/2021 ” Beslut om antagande av 

projektdirektiv för investeringsprojekt ishall”, 2021-12-15.  
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av projektdirektiv för investeringsprojekt ishall”, 

kommundirektör Eva Thelin, 2021-12-07. 
 Projektdirektiv för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 8 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
KS 2021/349 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att återkalla uppdraget för 

samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte kommunstyrelsens ordförande ett 
ärende om att återkalla uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder med motiveringen att 
det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta gör, enligt ordföranden, att det finns 
anledning att begära omräkning av mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena 
inte är desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 
punkten i kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny kultur- och fritidsnämnd.  

Kommunstyrelsen beslutade, § 270/2021, att inhämta kultur- och fritidsnämndens yttrande kring 
förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade, § 120/2021, att ställa sig bakom förslaget om att 
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer därför att inte lämna något förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att återkalla 

uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och 

fritidsnämnden”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-23. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 120/2921 ”Beslut om yttrande angående beslut om 

återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”,  
2021-12-14. 

 Kommunstyrelsens beslut § 270/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2021-11-03. 
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§ 9 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden 
KS 2021/350 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att återkalla uppdraget för 

samtliga förtroendevalda i jävsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte kommunstyrelsens ordförande ett 
ärende om att återkalla uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur – och 
fritidsnämnden och jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder med motiveringen att 
det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta gör, enligt ordföranden, att det finns 
anledning att begära omräkning av mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena 
inte är desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 
punkten i kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden återkallas för 
att kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.  

Kommunstyrelsen beslutade, § 271/2021, att inhämta jävsnämndens yttrande kring förslaget om 
att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden. 
Jävsnämnden beslutade, § 21/2021, att svara kommunstyrelsen att nämnden inte har något att 
invända mot förslaget.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer därför att inte lämna något förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att återkalla 

uppdraget för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 156/2021 ” Beslut om återkallande av uppdrag 

för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-01. 
 Jävsnämndens beslut § 21/2021 ”Beslut om yttrande angående förslag om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-12-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 271/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-11-03. 
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§ 10 Beslut om genomförande av utvecklingsarbete 
för kommunstyrelse och nämnder kring ledning och 
styrning, rollfördelning samt kultur och värderingar 
KS 2021/378 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anlita Public Partner för att genomföra ett 

utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar. 

• Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för utvecklingsarbetet med Public Partner ska 
finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Runo Johansson (L) har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att direktupphandla en extern part för att genomföra ett utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. 

Syftet med utvecklingsarbetet ska vara att stärka förmågan hos förtroendevalda och ledande 
tjänstepersoner att styra och leda Tidaholms kommun utifrån en ökad kunskap och rollförståelse.  
Syftet är även att utifrån varje nämnds specifika behov och förutsättningar finna de bästa 
arbetsformerna för att tillämpa kommunens styrsystem och ärendeprocess.  

Det är kort tid fram till nästa val i september 2022 och nämndarbetet måste fungera på ett bra 
sätt liksom samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner fram till den nya 
mandatperioden börjar. Ambitionen är även att skapa en långsiktig grund och förståelse för 
rollfördelning och arbetsformer inför den nya mandatperioden.  

Målet med arbetet ska vara att tillsammans skapa goda förutsättningar för att klara av politisk 
styrning och ledning likväl som tjänstepersoners styrning och ledning på kort sikt (fram till valet) 
och på längre sikt (efter valet), 

Bakgrunden till uppdraget är att Tidaholms kommun sedan oktober 2021 har en ny politisk 
majoritet. Detta innebär att många förtroendevalda har fått förändrade uppdrag och ansvar och 
därmed en ny roll. Förändringen påverkar både kommunens nämnder, enskilda förtroendevalda 
och ledande tjänstepersoner, samt kommundirektörens ledningsgrupp. Förändringen innebär en 
utmaning för berörda förtroendevalda att snabbt komma in i det nya uppdraget, kunna fullgöra det 
på ett framgångsrikt sätt, få ett välfungerande arbete i nämnderna, säkerställa att 
ärendeberedningen fungerar på ett bra och rättssäkert sätt samt att ha ett gott samarbete och 
samspel med de ledande tjänstepersonerna i kommunen. 

Kommundirektörens ledningsgrupp som till största delen består av kommunens 
förvaltningschefer, har en mycket viktig roll kring ärendeberedning, stöd till de förtroendevalda 
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under nämndernas sammanträden och att ta ansvar för att genomföra de fattade besluten. I och 
med den förändrade majoriteten finns det även ett behov att de ledande tjänstepersonerna får 
stöd i sitt arbete med att få samspel och samarbeten att fungera. 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en direktupphandling där Public Partner har lämnat 
ett anbud som presenterats för kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium finner 
att det upplägg som Public Partner har presenterat känns positivt och lämpligt. Public Partner har 
erfarenhet av liknande situationer och uppdrag i andra kommuner samt har som metod att utgå 
från varje nämnds specifika behov och förutsättningar.  

Public partner kommer att inleda arbetet med att genomföra intervjuer och samtal med främst 
ordförande och vice ordförande i respektive nämnd, kommundirektör och förvaltningschefer och 
nämndsekreterarna. Samtalen kommer att utgå från och kopplas till hur ärendeprocessen fungerar 
i de olika nämnderna. Det blir samtal om rollerna, om ansvaret och om kvaliteten i de olika 
stegen. Utifrån intervjuerna kommer sedan de olika nämndernas behov att analyseras och utifrån 
resultatet kommer relevant utbildning för hela nämnden att planeras.  Behoven kan se olika ut i 
olika nämnder och kan avropas i olika omfattning.  

Public Partner kommer att kontinuerligt avrapportera och stämma av med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att anlita Public Partner för att genomföra 

ett utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar. 

- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till ordförandes förslag till beslut och 
föreslår kommunstyrelsens besluta att kostnader för utvecklingsarbetet med Public 
Partner ska finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel.  

- Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Johan Liljegrahn (M) yrkar bifall till 
Anderssons förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande till 
ordförandes förslag från Andersson 

Ordföranden ställer först Anderssons tilläggsyrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 

Ordföranden ställer därefter ordförandes förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om genomförande av utvecklingsarbete för kommunstyrelse och 

nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och värderingar”, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-12-28. 
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Sändlista 
Samtliga nämnder 
Public Partner 
Ekonomiavdelningen 
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§ 11 Beslut om besvarande av motion om att öppna 
upp idrottshallen för bokningar under kvällar och 
helger hösten år 2021 
KS 2021/276 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) har lämnat in en motion i vilken han framhåller att idrottshallen sedan en tid 
tillbaka är stängd för idrottsföreningar med flera och att den står tom under kvällar och helger. 

Motionären framhåller att det finns uppgifter som indikerar att det finns idrottsföreningar som vill 
boka tider men inte kan eftersom det är fullbokat i samtliga öppna hallar. 

Motionären menar att kommunens kostnader för idrottshallen löper på även om den står tom 
samt att kostnaderna bedöms vara små sett till helheten. Motionären menar vidare att 
kommunfullmäktige ska se till helheten och inte fastna i nämnders budgetar och 
internhyressystemet. Motionären föreslår slutligen att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att snabbutreda behovet för att, med omedelbar verkan, öppna upp 
idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 118/2021, att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller i beslut, § 108/2021, att nämnden sedan 2021-10-04 hyr ut 
idrottshallen till föreningslivet under kvällar och helger. Uthyrningen görs i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den uthyrning som motionären efterfrågar redan är 
igång och ställer sig därför bakom kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 
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Beslutsunderlag 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 157/2021 ” Beslut om besvarande av motion 
om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
2021-12-15. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om motion - öppna upp 
Idrottshallen för bokningar kvällar och helger hösten 2021”, 2021-11-09. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ”Beslut om remittering av motion 
om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
2021-09-27. 

 Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger år 2021, 
2021-08-30 

  
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 

under kvällar och helger hösten år 2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-23. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om motion - öppna upp 

Idrottshallen för bokningar kvällar och helger hösten 2021”, 2021-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ”Beslut om remittering av motion 

om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
2021-09-27. 

 Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger år 2021, 
2021-08-30 
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§ 12 Beslut om besvarande av motion om översyn 
av politisk organisation i Tidaholms kommun 
KS 2021/302 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer fortsätta vara, ansträngd. Detta 
innebär att fritidspolitiker kommer behöva fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa 
konsekvenser för hela samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska 
organisationen och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns möjlighet 
att spara pengar även inom politiken. 

Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare 
som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i 
snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är 
arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 ledamöter i 
fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare bestäms utifrån varje partis antal 
mandat i fullmäktige. 

Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens organisation vill 
motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. Motionärerna vill att fritidspolitikerna 
ska vara ett föredöme för såväl medborgare som tjänstepersoner.  

Motionärerna yrkar på att fullmäktige beslutar: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för kostnadsbesparingar i 
kronor för om Tidaholms fullmäktige skulle ha 31 ledamöter och 13 ersättare i jämförelse 
med dagens 41 ledamöter och 25 ersättare. Detta ska göras innan slutet av januari år 
2022. 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för vilka konsekvenser en 
sådan omstrukturering skulle få inom den politiska organisationen, utifrån såväl 
ekonomiska som demokratiska synpunkter. Detta ska göras innan slutet av januari år 
2022. 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redovisa om en minskning av antal 
platser i fullmäktige skulle gynna stora och missgynna små partier. Detta ska göras innan 
slutet av januari år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 134/2021, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning.  
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Förvaltningens beredning kommer fram till att det är möjligt att utreda de frågeställningar som 
motionärerna har lyft fram men att det inte är möjligt att utreda dem inom den tid som 
motionärerna föreslår. 

Förvaltningen anser vidare att det skulle vara lämpligt att, om fullmäktige anser att det bör göras 
en utredning, det tillsätts en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att göra en sådan utredning 
samt att fullmäktigeberedningen i så fall tillsätts efter valet år 2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 158/2021 ” Beslut om besvarande av motion 

om översyn av politisk organisation i Tidaholms kommun”, 2021-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om översyn av politisk organisation i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-29. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134/2021 ”Beslut om remittering av motion 

om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utredning om minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige”,  

 2021-10-20. 
 Motion om översyn av politisk organisation i Tidaholms kommun, 2021-09-27. 
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§ 13 Beslut om besvarande av motion om 
kommunens avsikt med det kommunala bolaget 
Tidaholms Bostads AB 
KS 2021/41 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) har lämnat in en motion där de ställer frågorna 
”Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostads AB (TBAB)?” samt ”Hur vill Tidaholms 
kommun finansiera Tidaholm Bostads AB (TBAB)?”. 

Motionärerna redogör i motionen för hur den kommunala borgen till bostadsbolaget har 
utvecklats mellan åren 2018-2021. De hänvisar även till bostadsbolagets årsredovisning för år 2019 
där det framgår att bolaget inte når soliditetsmålet på 15 procent då bolaget upptagit lån för 
renoveringar och köp av nya fastigheter samt att bolaget har som avsikt att fortsätta renovera sitt 
fastighetsbestånd. De hänvisar även till att bolaget har som målsättning att arbeta mot att tillskapa 
50 nya lägenheter innan år 2025. Motionärerna ställer följande frågor i sin motion: 

- Hur ska bolaget uppnå 15 procent soliditet om fastighetsförvärv finansieras till 100 
procent med lån? 

- Hur ska renovering av bolagets fastighetsbestånd finansieras?  
- Hur ska bolagets mål om 50 nya fastigheter innan 2025 finansieras? 

Motionärerna framhåller även att bolagets fastighetsköp/bolagsköp under åren 2018-2020 inte har 
tillfört nya bostäder eller lokaler till Tidaholms bostadsmarknad.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen att: 

- utreda kommunens strategi år 2025-2035 med Tidholms Bostads för att ”stärka 
utvecklingen av Tidaholm”, ”främja god bostads- och lokalförsörjning” samt ”uppnå en 
attraktionskraft och tillväxt” 

- utreda kommunens finansiering av Tidaholms Bostads AB genom eventuellt tillskott av 
eget kapital samt eventuellt nya borgensförpliktelser av bolagets långsiktiga 
investeringsbehov 2025-2035.  

Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och framhåller i sin beredning att 
kommunfullmäktige är ägare av de kommunala bolagen och styr dem genom att anta ägardirektiv 
för bolagens verksamhet och inriktning. Det är sedan bolagets styrelse som ansvarar för att ta 
fram strategier för hur bolaget ska uppnå de mål som formuleras i ägardirektiven. 
Kommunstyrelsen ska i sin tur utöva uppsikt över att bolagen arbetar efter och följer sina 
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ägardirektiv. Det är dock inte kommunstyrelsen som ska avgöra vilken/vilka strategier som ska 
tillämpas för att nå ägardirektiven utan det är bolagsstyrelsens uppgift.  

Kommunstyrelsen kan dock ta fram förslag till reviderade ägardirektiv och ställa krav på att 
styrelsen arbetar efter dessa. Detta så länge ägardirektiven överensstämmelse med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen samt är förenliga med bolagets 
intresse. Kommunstyrelsen kan även ställa krav på att styrelsen redogör för hur de arbetar för att 
uppnå sina ägardirektiv. 

Det är också viktigt att fortsätta arbeta med kontinuerlig dialog mellan kommunstyrelsen och 
bolagen för att säkerställa förtroendet och förståelsen mellan ägaren och bolagen samt att 
tillsammans diskutera strategiska frågeställningar. 

Gällande motionens förslag om kommunens finansiering av Tidaholms Bostads AB genom 
eventuellt tillskott av eget kapital samt eventuellt nya borgensförpliktelser konstaterar 
förvaltningen att det krävs extern skattejuridisk kompetens för att kunna ge svar på om, och i så 
fall hur, ett eventuellt tillskott skulle kunna ske. 

Förvaltningen anser att det redan finns ett pågående arbete gällande styrning av de kommunala 
bolagen samt med att skapa en ökad dialog mellan kommunstyrelsen och bolagen.  

Förvaltningen anser även att frågan gällande finansiering är hanterad i och med att 
kommunfullmäktige har beslutat att revidera ägardirektivet och sänka soliditetsmålet till tio 
procent. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 159/2021 ” Beslut om besvarande av motion 

om kommunens avsikt med det kommunala bolaget Tidaholms Bostads AB”, 2021-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion "vad vill Tidaholms kommun med 

Tidaholms bostads AB", ekonomichef Henrik Johansson, 2021-09-15. 
 Dokument från Tidaholms Bostads AB ”Ekonomi genomlysning Tidaholms Bostads AB år 

2020 – 2035”, VD Mattias Andersson. 
 Kommunfullmäktige beslut § 137/2021, ”Beslut om ställningstagande av förändrade 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-10-25 (ärendenr:2021/184).  
 Kommunfullmäktige beslut § 92/2020,”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms 

bostads AB”, 2020-09-28 (ärendenr:2019/397). 
 Kommunfullmäktige beslut § 85/2021, ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, 2021-06-28 (ärendenr: 2020/415). 
 Kommunstyrelsens beslut § 129/2021 ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, 2021-06-09 (ärendenr: 2020/415).  
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 Kommunstyrelsens beslut § 65/2021 ”Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala 
bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2020”, 2021-04-07 (ärendenr: 
2021/93). 

 Motion ”Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostads AB/TBAB?”, 2021-01-20. 
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§ 14 Beslut om anslutning till Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring - 
Hållbarhetsklivet 
KS 2021/94 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun från och med den 1 februari år 2022 

ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fattat ett beslut där de föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Tidaholms kommun från och med den 1 februari år 2022 ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som 
är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring. 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade initiativ 
för en hållbar besöksnäring. Initiativet innebär att offentliga och privata aktörer ska agera för att 
ställa om till ett hållbart samhälle. Syftet är att tillsammans skapa ekonomiskt bärkraftiga företag 
och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och som är uppskattad av både boende och 
besökare. Framgång nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att 
tillsammans med kommuner och besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett 
föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 
(delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3) 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med 

den 1 februari år 2022 ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 160/2021 ” Beslut om anslutning till 

Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 2021-12-
15. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om anslutning till Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kanslichef Anna Eklund, 2021-12-02. 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2021 ”Beslut om Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 2021-11-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – 
Hållbarhetsklivet”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-07-20. 

 Hållbarhetsklivet bakgrund, januari 2021. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 

Turistrådet Västsverige 
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§ 15 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS 2018/433 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens 

arbetsutskott för perioden 2022-01-11 - 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Ulf Persson (C) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Hajrudin Abdihodic (V) 

 
• Kommunstyrelsen besluta att utse följande till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31: 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen samt att välja en ny kommunstyrelse.  

I och med det nya valet har det skett ett majoritetsskifte i kommunstyrelsen vilket gör att det 
finns anledning att även välja ett nytt arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen ska välja fem ledamöter och fem ersättare till arbetsutskottet.  

Val av arbetsutskott är en helt politisk fråga och därför lämnar förvaltningen inget förslag till beslut 
i ärendet. 

Förslag till beslut 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till 

ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2022-01-11 - 2022-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Johan Liljegrahn (M) 

Ulf Persson (C) 
 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2022-01-11 - 2022-12-31: 

- Anna-Karin Skatt (S) 
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- Hajrudin Abdihodic (V) 
 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ersättare 
i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2022-01-11 - 2022-12-31: 

- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 

 
- Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2022-01-01 - 2022-12-31: 

- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Val av kommunstyrelsens arbetsutskott”, 2021-12-21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 198/2021 ”Val av kommunstyrelse”, 2021-12-20 (ärendenr: 

KS 2018/401). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: KS 2021/348). 

Sändlista 
Personalavdelningen 
De valda 
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§ 16 Val av kommunstyrelsens personalutskott 
KS 2018/433 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens 

personalutskott för perioden 2022-01-11 - 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Anna-Karin Skatt (S)  

• Kommunstyrelsen besluta att utse följande till ersättare i kommunstyrelsens 
personalutskott för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Bengt Karlsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen samt att välja en ny kommunstyrelse.  

I och med det nya valet har det skett ett majoritetsskifte i kommunstyrelsen vilket gör att det 
finns anledning att även välja ett nytt personalutskott. 

Kommunstyrelsen ska välja tre ledamöter och tre ersättare till personalutskottet.  

Val av personalutskott är en helt politisk fråga och därför lämnar förvaltningen inget förslag till 
beslut i ärendet. 

Förslag till beslut 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till 

ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott för perioden 2022-01-11 - 2022-12-31: 

- Runo Johansson (L) 

- Ambjörn Lennartsson (M) 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ledamot i 
kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2022-01-11 - 2022-12-31: 

- Anna-Karin Skatt (S) 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ersättare 
i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2022-01-01 - 2022-12-31: 
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- Birgitta Andersson (L) 

- Karin Olofsson (MP) 

- Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2022-01-11 - 2022-12-31: 

- Bengt Karlsson (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av personalutskott”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 198/2021 ”Val av kommunstyrelse”, 2021-12-20 (ärendenr: 

KS 2018/401). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: KS 2021/348). 

Sändlista 
Personalavdelningen 
De valda 
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§ 17 Val av kommunstyrelsens budgetberedning 
KS 2018/433 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen besluta att utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens 

budgetberedning för perioden 2022-01-11 - 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L) 
- Björn Yngvesson (KD) 
- Anneli Sandstedt (C) 
- Peter Friberg (M) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Tobias Henning (MP) 
- Lennart Nilsson (SD)  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen samt att välja en ny kommunstyrelse.  

I och med det nya valet har det skett ett majoritetsskifte i kommunstyrelsen vilket gör att det 
finns anledning att även välja en ny budgetberedning. 

Kommunstyrelsen väljer själv budgetberedningens sammansättning.  

Val av budgetberedning är en helt politisk fråga och därför lämnar förvaltningen inget förslag till 
beslut i ärendet. 

Förslag till beslut 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till 

ledamöter i kommunstyrelsens budgetberedning för perioden 2022-01-11 - 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L) 
- Björn Yngvesson (KD) 
- Anneli Sandstedt (C) 
- Peter Friberg (M) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Tobias Henning (MP) 
- Lennart Nilsson (SD) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av budgetberedning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-

21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 198/2021 ”Val av kommunstyrelse”, 2021-12-20 (ärendenr: 

KS 2018/401). 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: KS 2021/348). 

Sändlista 
Lön 
De valda 
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§ 18 Anmälan av delegationsbeslut 
KS 2021/4 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.  

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

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut fattade av personalkonsult, 2022-01-03 
 Delegationsbeslut fattade av personalchef, 2021-12-29. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott,  

2021-12-22. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunjurist, 2021-12-16. 
 Delegationsbeslut fattade av skolchef, 2021-12-10. 
 Delegationsbeslut fattade av inköpssamordnare, 2021-12-09. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2021-12-02. 
 Delegationsbeslut fattade av skolchef, 2021-12-01. 
 Förteckning över nyanställda 2021-12-01 – 2021-12-31. 
 Förteckning över nyanställda 2021-11-01 – 2021-11-30. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2021-11-29. 
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§ 19 Rapporter och inkomna skrivelser 
KS 2020/401 

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 
2021-11-13 – 2022-01-03. 

KS 2019/510  SKR - Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan SKR 
och regeringen kring Säker digital kommunikation 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i 
vårdnadstvister 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL år 2022 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård 
av barn, unga vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022 

KS 2021/5 SKR - Reviderat cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
m.m. för år 2022  

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:41 Ersättningar för kontaktfamiljer stödfamiljer 
och kontaktpersoner LSS år 2022 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:42: Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2022 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:43 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem 
och småhus i bostadsrättsform 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:44 Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 20 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:45 Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 20 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:46 Omsorgsindex (OPI) för 2022 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:47 Riktlinjer för distansarbete 
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KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:48 Värdesäkring av ersättning som betalas till 
lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:54  Prolongering av Överenskommelse om 
Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 

KS 2021/5 Cirkulär 21:55 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om 
lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen 

KS 2021/119 Aktion rädda Vättern - Vill kommunpolitikerna skydda 
dricksvattnet från Vättern 

KS 2021/152 Likvidationen av Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

KS 2021/371 Beslut SBN 2021-11-18 - Rapport om invasiva främmande växter 
avseende år 2021 och budget  för bekämpning på kommunalägd 
mark i Tidaholm 

KS 2021/381 Skrivelse - Prioritera rätt - välj välfärden  

KS 2021/399 Beslut BUN 2021-12-09 
Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 

KS 2021/404 Länsstyrelsen Västra Götaland - Arbete för tillgång på kemikalier 
för rening av dricksvatten och avloppsvatten  

KS 2021/407 Samråd Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun 

 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser, huvudregistrator Marie Anebreid, 

2021-11-19 
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§ 20 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: 

- Att ordförande gett kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten till större 
sammanträdesrum i stadshuset för nämnder.   

Kommundirektören informerar om följande: 

- Kommunens arbete och ledning under covid-pandemin samt en nulägesbild av pandemins 
påverkan på kommunens verksamheter. I veckan har kommunen inrapporterat till 
länsstyrelsen att kommunen har gått från ingen påverkan till måttlig påverkan.  

Bengt Karlsson (S) lyfter frågan om det till nästkommande sammanträde kan ges en information 
kring förslaget till detaljplan för Stensiken samt kring de byggnadsplaner som föreligger där.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 21 Rapport från nämnden för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 
KS 2021/6 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet och granskningsrapporten till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett protokoll och två dokument som rör en 
granskning från kommunens revisorer från nämnden. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta lägga protokollet och 

granskningsrapporten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2021-12-02 
 Missiv - Granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet, 

2021-12-16 
  Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet, 

2021-12-16, KPMG 
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§ 22 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
KS 2022/7 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar från kommunalförbundet att 
rapportera om. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 
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§ 23 Rapport från de kommunala bolagen 
KS 2021/8 

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 
 Protokoll Extra bolagsstämma Tidaholms Bostads AB, 2021-12-16 
 Styrelseprotokoll nr 10 Tidaholms Bostads AB, 2021-12-16 
 Protokoll Extra årsstämma Tidaholms Elnät AB, 2021-12-16 
 Styrelseprotokoll nr 7 Tidaholms Elnät AB, 2021-12-16 
 Protokoll Extra årsstämma Tidaholms Energi AB, 2021-12-16,  
 Styrelseprotokoll nr 9 Tidaholms Energi AB, 2021-12-16 
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