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§ 153 Information om näringslivsfrågor 
KS 2022/2 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategen informerar om aktuella näringslivsfrågor. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 154 Information om budget och handlingsplan för 
de kommunala bolagen 
KS 2022/311 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
VD och styrelseordförande för de kommunala bolagen informerar om budget och handlingsplan 
för bolagen för år 2023. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om budget och handlingsplan för de kommunala bolagen”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-04. 
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§ 155 Beslut om delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022 
KS 2022/250 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022. 
• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 

rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning är kommuner skyldiga att upprätta 
en årsredovisning samt en delårsrapport för varje räkenskapsår. 

Delårsrapporten för Tidaholms kommun är upprättad. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över 
att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska 
genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sin verksamhet inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden ansvarar för att ha beredskap för 
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att åtgärdsplaner ska begäras in från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.  

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
en budget i balans för helåret 2022 i sina respektive delårsrapporter medan 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar underskott. 

Samhällsbyggnadsnämndens underskott mot budget hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159. 
Social- och omvårdnadsnämnden har antagit en åtgärdsplan vars planerade åtgärder minskar 
nämndens underskott utan att hantera hela underskottet.  

Nämndernas möjligheter att påverka underskotten är begränsad då det endast återstår ett par 
månader på år 2022. 

Budgeten för Tidaholms kommun år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor vilket 
motsvarar 2,2 procent av skatter och bidrag. Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 
46,7 miljoner kronor vilket är ett överskott mot budget på 27,8 miljoner kronor. Det 
prognostiserade resultatet motsvarar 5,3 procent av skatter och bidrag vilket innebär att 
kommunen uppnår resultatmålet år 2022.  
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Kommunledningsförvaltningen konstaterar att resultatet kommer att minska kommunens 
lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. Både lånebehov 
och räntor förväntas stiga de kommande åren. En ökad egenfinansiering har positiv effekt på 
finansiella kostnader.  

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

upprättad delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022. 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till nämnderna att, i samband 

med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i 
balans. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – 

augusti år 2022”, controller Anna Johansson, 2022-09-07. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022 - Tidaholms kommun”, 2022-09-30. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd”, 2022-09-22. 
 Rapport ” Delårsrapport augusti 2022  Social- och omvårdnadsnämnden”, 2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-augusti 2022”, 

2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari – augusti år 

2022”, 2022-09-16.  
 Rapport ”Delårsrapport januari–augusti 2022 – Jävsnämnden”, 2022-09-02. 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 – Kommunstyrelsen", 2022-09-19. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
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§ 156 Beslut om delårsrapport för 
kommunstyrelsen avseende januari – augusti år 
2022 
KS 2022/251 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport avseende januari-augusti 

år 2022 samt att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten för kommunstyrelsen år 2022 är upprättad.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad delårsrapport 

avseende januari-augusti år 2022 samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94/2022 ”Beslut om delårsrapport för 

kommunstyrelsen avseende januari – augusti år 2022”, 2022-09-28. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari-augusti 

år 2022”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-09-13. 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 Kommunstyrelsen ", 2022-09-19. 
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§ 157 Information om kommunstyrelsens 
budgetförutsättningar inför år 2023 
KS 2022/284 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichefen informerar om kommunstyrelsens budgetförutsättningar inför år 2023. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om kommunstyrelsens budgetförutsättningar inför år 2023”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-04. 
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§ 158 Beslut om hantering av 
samhällsbyggnadsnämndens anpassningsåtgärder 
KS 2022/159 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att:   

o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna 
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom 
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

o avsluta ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde 
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett 
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för 
att komma i balans. Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens 
verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-21, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan. 
Åtgärdsplanen täckte dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan 
visade samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9 
miljoner kronor.   

Kommunstyrelsen beslutade därefter 2022-05-11, § 83/2022, att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder inom 
nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans för innevarande år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-19, § 66/2022, att godkänna upprättad 
månadsrapport (avseende april) samt att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta 3 miljoner kronor 
för år 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom internhyres- och 
måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-15, § 110/2022, att återemittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för tydliggörande av vilka anpassningsåtgärder som är beslutade av 
nämnden samt en uppmaning till nämnden att inkludera anpassningsåtgärder av strukturell 
karaktär som säkerställer nämndens möjligheter att ha en budget i balans över tid.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter 2022-06-23, § 85/2022 att godkänna upprättad 
helårsprognos men att inte genomföra de åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen har 
föreslagit. Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 1,9 miljoner.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”Nämnden ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den 

11



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-10-12 

Sida 2 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom 
tilldelad budget.”  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de verktyg som kommunstyrelsen har för 
uppsiktsplikt är uttömda då kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen har begärt kompletteringar 
utan att nämnden presenterar åtgärder för att nå en budget i balans. Det underskott som 
samhällsbyggnadsnämnden har kommer påverka kommunens totala resultat för år 2022. 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar att arbeta för att uppnå budget i balans enligt 
ekonomistyrprinciperna kvarstår. Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis följa upp detta i 
enlighet med ekonomistyrprinciperna.  

Kommunstyrelsen kan inte besluta om att omfördela medel mellan nämnder, det är i så fall en 
fråga för kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att 
kommunstyrelsen inte ska föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel eftersom övriga 
verksamhetsnämnder är i balans och inte har överskott att ta av. Ekonomistyrprinciperna fastslår 
att medel endast bör omfördelas i mycket specifika fall, vilket inte bedöms föreligga.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:   

o avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få 3 miljoner kronor tillskjutna 
för 2022 för den delen av nämndens underskott som rör kostnader inom 
internhyres- och måltidsverksamheten till följd av oförutsedda omvärldsfaktorer.  

o avsluta ärendet. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 3 miljoner kronor. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Lennartssons förslag. 
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Omröstningen utfaller med: 

JA: 7 
NEJ: 2 
AVSTÅR: 2 
 
Följande röstar JA: 
Ulf Persson (C), Johan Liljegrahn (M), Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson 
(S), Othmar Fiala (S), Runo Johansson (L) 
 
Följande röstar NEJ: 
Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Följande AVSTÅR: 
Karin Olofsson (MP), Tony Pettersson (S) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85/2022 ”Beslut om hantering av 

samhällsbyggnadsnämndens anpassningsåtgärder”, 2022-08-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder samhällsbyggnadsnämnden”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-08-09.  
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85/2022 ”Beslut om helårsprognos för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, 2022-06-23. 
 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2022”, maj 

2022. 
 Kommunstyrelsens beslut § 110/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden 

att inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”,  
2022-06-15. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2022 ”Beslut om månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-april år 2022”, 2022-05-19. 

 Kommunstyrelsens beslut § 83/2022 ”Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 
inkomma med ytterligare anpassningsåtgärder och andra kompletteringar”, 2022-05-11. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.  

 Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 159 Beslut om ansökan om upphörande av 
stiftelsen Sociala samfonden 
KS 2019/326 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o tillgångarna i stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm ska förbrukas för det 
ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  

o ansöka om upphörande av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm hos 
Länsstyrelsen Västra Götaland då kraven enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara 
uppfyllda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har (§ 99/2019) beslutat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att 
undersöka möjligheten till permutation av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm. Permutation 
innebär ett beslut av en myndighet att en bestämmelse eller föreskrift i bland annat ett 
stiftelseförordnande får ändras, upphävas eller åsidosättas i ett särskilt fall.   

I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut avseende en annan stiftelse (§ 147/2019) 
föreslog kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen i stället för att ansöka om 
permutation hos Kammarkollegiet skulle avvakta och som tidigast år 2021 besluta att förbruka 
stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms tillgångar samt ansöka om upphörande av stiftelsen hos 
länsstyrelsen. 

Ändamålet för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm är att avkastningen ska användas åt 
behövande inom kommunen. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden som år 2008 beslutade 
att medel ska delas ut vid ett tillfälle vart femte år med början år 2011. Fonden har ett eget kapital 
om ca 315 000 kr. Kommunstyrelsen har, i egenskap av förvaltare, godkänt årsredovisningen för 
stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2021.  

Av stadgarna till stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm framgår att minst en tiondel av den årliga 
avkastningen ska läggas till kapitalet. Stiftelsen har inte haft någon avkastning sedan 2016-01-01 på 
grund av ränteläget. Den senaste utdelningen från stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm 
genomfördes år 2016.  

Av 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) framgår att styrelsen eller förvaltaren får besluta om att 
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så 
nära som möjligt motsvarar detta om,  

1. stiftelsen bildades för 20 år sen,  
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål de senaste fem åren, 
3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre 

senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 
gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samt 
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4. stiftelsen saknar skulder. 
 

Förvaltaren måste ansöka om och erhålla länsstyrelsens tillstånd innan beslutet kan verkställas. 
Prövningen hos länsstyrelsen är kostnadsfri.  

Eftersom ingen ränta har erhållits från banken under perioden 2017–2021 har utdelning inte skett. 
Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm har således inte kunnat främja sitt ändamål. Även övriga 
villkor för upphörande av stiftelse är uppfyllda då stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm bildades 
år 1990, värdet av stiftelsens tillgångar de senaste tre räkenskapsåren har understigit tio gånger 
det gällande prisbasbeloppet (prisbasbelopp för 2022 är fastställt till 48 300 av regeringen) och 
stiftelsen saknar skulder.  

Tillgångarna ska förbrukas för det ändamål som framgår av stiftelsens stadgar. När stiftelsens 
tillgångar har förbrukats är stiftelsen upplöst. 

Kommunstyrelsen kan besluta om att förbruka stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms tillgångar 
för det ändamål vartill de är bestämda och därefter ansöka om upphörande av stiftelsen hos 
länsstyrelsen. Tillgångarna ska förbrukas för det ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o tillgångarna i stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm ska förbrukas för det 
ändamål som framgår av stiftelsens stadgar.  

o ansöka om upphörande av stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm hos 
Länsstyrelsen Västra Götaland då kraven enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen anses vara 
uppfyllda. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2022 ”Beslut om ansökan om upphörande 
av stiftelsen Sociala samfonden”, 2022-09-28. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om upphörande av stiftelse”, kommunjurist Elinor 
Stenberg, 2022-08-26. 

 Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms årsredovisning 2021. 
 Kommunstyrelsens beslut § 147 ”Beslut om ansökan om permutation av stiftelsen 

samfonden vid Tidaholms grundskola”, 2019-09-04. 
 Barnrättsbedömning, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-08-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 99/2019 ”Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala 

samfonden i Tidaholm avseende år 2018”, 2019-05-08. 
 Stadgar för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholms kommun.  
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§ 160 Beslut om firmatecknare för Tidaholms 
kommun 
KS 2021/341 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget 

gäller från och med 2022-10-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till firmatecknare för Tidaholms kommun, 
organisationsnummer 212000-1736, från och med 2022-10-15. 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan nämnda utse var och 
en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Sundén 
Kommundirektör 

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

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Anna Johansson 
Controller 

med kontrasignering med en annan av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 
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Anna Johansson 
Controller 

 

 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av betalningar via fil från individ- 
och familjeomsorgen, plusgiro 1831537-4, utse var och en för sig av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 

Anna Johansson 
Controller 

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                Cecilia Forendal 
Ekonomichef                 Ekonom   

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, avser arbetsgivardeklaration (AGI) utse var och en för 
sig av följande personer: 

Marie Gulliden 
Lönekonsult 

Sofia Petersson  
Personalkonsult  

Maria Johansson  
Personalchef 

Danilo Mihajlovic 
Personalkonsult 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 
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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 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på 

firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2022-10-15. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2022 ”Beslut om firmatecknare för 

Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare för Tidaholms kommun från och med 2022-10-15”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-09-20. 

Sändlista 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
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§ 161 Information om förstudie om IT-samverkan 
KS 2022/56 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. kommundirektör informerar om pågående förstudie om IT-samverkan. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om förstudie om IT-samverkan”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-10-04. 
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§ 162 Beslut om förordnande av 
säkerhetsskyddschef 
KS 2022/215 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o upphäva beslutet att förordna förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg till säkerhetsskyddschef 2020-02-05 (KS § 30/2020). 

o förordna kanslichefen till säkerhetsskyddschef.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 (§ 30/2020) att förordna förvaltningschefen för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) till säkerhetsskyddschef. I samband med att nuvarande 
förvaltningschef avslutar sin tjänst på SMS har frågan väckts om nytt förordnande. 

När beslutet fattades fanns bestämmelserna om säkerhetsskyddschef i 2 kap. 2 § 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Den förordningen är numera upphävd. Bestämmelserna 
om säkerhetsskyddschef återfinns numera i säkerhetsskyddslagen (2018:585).  

Av bestämmelserna framgår följande. Vid verksamhet som omfattas av lagen ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ska leda och 
samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar kan inte delegeras. 
Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamhetsutövarens verksamhet, 
om en sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens ledning (2 kap. 7 § 
säkerhetsskyddslagen).   

För en kommun innebär kravet att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd 
myndighetschefen att hen ska vara direkt underställd kommundirektören. Det innebär inte bara 
ett formellt krav på att säkerhetsskyddschefen ska ha en viss plats i organisationen, utan också att 
säkerhetsskyddschefen i praktiken ska ges en reell möjlighet att ge stöd åt och påverka ledningen i 
frågor som involverar säkerhetsskyddsfrågor.  

Med hänsyn till ovanstående bedöms det som lämpligt att kanslichefen förordnas till 
säkerhetsskyddschef. Kanslichefen är redan underordnad kommundirektören och är involverad i 
det säkerhetsarbete som är i uppstartat i kommunen. Kommunstyrelsen behöver därmed upphäva 
tidigare beslut och fatta nytt beslut om förordnande.    

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o upphäva beslutet att förordna förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg till säkerhetsskyddschef 2020-02-05 (KS § 30/2020). 

o förordna kanslichefen till säkerhetsskyddschef.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 97/2022 ”Beslut om förordnande av 

säkerhetsskyddschef”, 2022-09-28. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef”, tf. kommundirektör 

David Olsson, 2022-07-26. 
 Kommunstyrelsens beslut § 30/2020 ”Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef”, 

2020-02-05. 

Sändlista 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 163 Beslut om att inleda krigsplacering av 
personal 
KS 2022/271 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att krigsplacera personal i Tidaholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Krigsplacering av personal är en del av det civila försvaret för beredskapsförberedelserna i lagen 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbete med civilt försvar och därmed processen för 
krigsplacering. Säkerhetssamordnarna samordnar kommunens arbete med civilt försvar och 
krisberedskap. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att krigsplacera personal i Tidaholms 

kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 98/2022 ”Beslut om att inleda krigsplacering av 

personal”, 2022-09-28. 
 Tjänsteskrivelse ”Krigsplacering av personal i Tidaholms kommun”, säkerhetssamordnare 

Peder Samuelsson, 2022-09-16. 

Sändlista 
Säkerhetssamordnaren 
Personalenheten 
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§ 164 Beslut om dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen 
KS 2022/310 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 
2016/679, är kommunstyrelsen därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
Tidaholms kommun och har tillfälligtvis, i väntan på annan lösning, fungerat som dataskyddsombud. 
Detta är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera uppdraget 
med rollen som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud.  

För att korta ner tiden på den tillfälliga, och mindre lämpliga, lösningen med kommunjuristen som 
dataskyddsombud bör kommunstyrelsen hantera ärendet trots att arbetsutskottet inte har berett 
det.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
o utse XX till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om dataskyddsombud kommunstyrelsen”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2022-10-04. 
 Kommunstyrelsens beslut § 170/2022 ”Beslut om nytt dataskyddsombud”, 2022-09-02 (KS 

202/168) 

Sändlista 
Elinor Stenberg 
Mats Herling 
Samtliga nämnder 

24



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-10-12 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 165 Beslut om rapport om medborgarförslag/e-
förslag som har beretts och beslutats av nämnder 
eller kommunstyrelse 
KS 2022/120 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o lägga rapporten till handlingarna. 
o kommunstyrelsen inte behöver ta fram den här typen av rapport igen. 

 
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 april. 

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 andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 133/2021, att kommunfullmäktige alltid ska fatta 
beslut om e-förslag. Detta innebär att alla e-förslag som har anmälts till kommunfullmäktige efter 
det datumet kommer beslutas av kommunfullmäktige.  

När den här redovisningen är gjord i oktober finns det inga medborgarförslag eller e-förslag som 
har överlämnats till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning och beslut vilket innebär att den 
här typen av rapport kommer vara överflödig framöver. Kommunledningsförvaltningen har för 
avsikt att ta fram förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i början av nästa år 
och kommer då föreslå att skrivningen om den här rapporten tas bort. I avvaktan på att 
arbetsordningen ändras anser förvaltningen att det är bra om kommunfullmäktige beslutar att 
rapporten inte längre ska tas fram då den endast skulle ange att det inte finns något att 
rapportera. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o lägga rapporten till handlingarna. 
o kommunstyrelsen inte behöver ta fram den här typen av rapport igen. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99/2022 ”Beslut om rapport om 
medborgarförslag/e-förslag som har beretts och beslutats av nämnder eller 
kommunstyrelse”, 2022-09-28. 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av 
nämnder”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-08-26. 
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§ 166 Beslut om rapport om motioner och e-förslag 
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 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, medborgarförslag 
och e-förslag som har inkommit till och med 2022-08-29 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 § 100/2022 ”Beslut om rapport om motioner 

och e-förslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”, 2022-09-28. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har 

slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-08-26. 
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§ 167 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, 

2022-10-04. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-29. 
 Delegationsbeslut fattade av kanslichef, 2022-09-28. 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2022-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-06-08. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-09-01 – 2022-09-30. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-08-01 – 2022-08-31. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01 – 2022-07-31. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01 – 2022-06-30. 
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§ 168 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 
2022-08-30 – 2022-10-03. 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:30 Ändring i föräldraledighetslagen från och med 
den 2 augusti 2022 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:32 Särskild AGS-KL-förmån upphör 1 oktober 
2022 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:33 Preliminär kostnadsutjämning och LSS-
utjämning 2023 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:34 Premie TGL-KL 2023 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:35 Uppdateringar av centrala kollektivavtalen 

HÖK 
KS 2022/127 Tack från Grannsamverkan 
KS 2022/263 MatTanken - Offentliga måltidens dag – fira den 20 oktober 
KS 2022/277 Beslut KOF 2022-09-13 

Beslut om Remiss - Skaraborgs Kulturplan 2030 
 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2022-10-12”, registrator Marie Anebreid, 

2022-09-01. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 169 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: 

- Kommunalrådet har på senare tid tagit emot många samtal om att det är otryggt på flera 
ställen i stan. Kommunalrådet har, i samråd med oppositionsrådet, beslutat att sätta in fler 
väktare i stan. Kostnaden kommer belasta kommunstyrelsen.  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott och berörda presidier har fått fördjupad information om 
brandföreläggandet på Solvik. Det kommer sannolikt väckas ett nytt ärende inom kort.  

Oppositionsrådet informerar om följande: 

- Det pågår ett kommunövergripande arbete mellan flera kommuner i Västra Götaland och 
Västragötalandsregionen kring hälso- och sjukvårdsavtal. 

Den tillförordnade kommundirektören informerar om följande:  

- Det pågår ett arbete med fokus på hållbarhet och nödvändiga elbesparingar.  

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

Beslutsunderlag 
 - 

 

30



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-10-12 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 170 Rapport från nämnd för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
KS 2022/6 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Othmar Fiala (S) informerar om nämndens senaste sammanträde. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 171 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 samt 
informerar om ett möte som kommunalrådet och oppositionsrådet har närvarat vid där fokus låg 
på den kommande etableringen av batterifabrik i Mariestad. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2022-09-02. 
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§ 172 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 6 Tidaholms Energi AB, 2022-09-08. 
 Styrelseprotokoll nr 6 Tidaholms Bostads AB, 2022-09-08. 
 Styrelseprotokoll nr 5 Tidaholms Elnät AB, 2022-09-08. 
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