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§ 194 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 
 - 

 

5



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-11-30 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 195 Beslut om månadsrapport för 
kommunstyrelsen avseende januari – oktober år 
2022 
KS 2022/24 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport för kommunstyrelsen 

avseende oktober samt att lägga den till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget för åren 
2022-2024 att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter 
februari, april och oktober månad. 

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att nämnd och kommunstyrelse ansvarar för att 
beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Verksamheten ska inrymmas inom 
den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Vid kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter behöver omprioriteringar och omfördelningar göras inom tilldelad 
budgetram. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2022 visar ett överskott på 9 miljoner kronor. 
Överskottet består främst i att de medel som avsatts för prognososäkerhet inte nyttjas samt 
framflyttade och försenade budgetprioriteringar på 8,6 miljoner kronor. Resterande del av 
överskottet, 0,44 miljoner kronor, hör till kommunstyrelsens verksamhet och består till största 
del av personalkostnader. 

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

för kommunstyrelsen avseende oktober samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 120/2022 ”Beslut om månadsrapport för 

kommunstyrelsen avseende januari – oktober år 2022”, 2022-11-18. 
 Månadsrapport oktober 2022 (Kommunstyrelse). 

 
Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 196 Beslut om antagande av policy för 
investeringar 
KS 2022/241 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för investeringar 

enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan med budget beslutas årligen om styrningsprinciper för investeringar. I syfte att 
förenkla och förbättra hur investeringar hanteras i Tidaholms kommun föreslår 
kommunledningsförvaltningen att styrningsprinciperna för investeringar lyfts ur strategisk plan och 
budget och fastställs i en policy. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på policy. 

Policy för investeringar är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska hanteras 
inom Tidaholms kommun. Dokumentet tydliggör ansvar och roller, kvalitetssäkrar arbetsmoment 
i processen och säkerställer genomarbetade beslutsunderlag.  

De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte av policyn. 

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

policy för investeringar enligt upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2022 ”Beslut om antagande av policy för 

investeringar”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av policy för investeringar”, controller Anna Johansson,  

2022-10-04. 
 Utkast: Policy för investeringar.  
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§ 197 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads 
AB 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
167 642 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under år 2023 är 0 kronor.  

Tidaholms Bostads AB:s borgensram för år 2022 var 180,1 miljoner kronor men enligt bolagets 
beräkning av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
167 642 515 kronor för år 2023.   

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

för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123/2022 ”Beslut om borgensram för 

Tidaholms Bostads AB”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms bostads AB 2023”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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§ 198 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi 
AB 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Budgeterad nyupplåning under år 2023 som avser investeringar och anskaffning av gatubelysning 
uppgår till 3 000 000 kr.  

Tidaholms Energi AB:s borgensram för år 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning 
av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
209 607 000 kronor för år 2023.   

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

för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124/2022 ”Beslut om borgensram för 

Tidaholms Energi AB”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ” Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2023” ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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§ 199 Beslut om antagande av taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen 
KS 2022/332 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har, § 110/2022, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 2023-01-01 
samt att anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen att 
träda i kraft 2023-01-01. 

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande. Med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 2021-02-25 ändringar i livsmedelslagen (2006:804) 
och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176, LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 2021-04-01. Genom den 
nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning och i stället 
infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Kommuner får inte ta ut högre avgifter än motsvararande kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har samhällsbyggnadsförvaltningen använt Sveriges Kommuner och 
regioners mall för beräkning av timavgift för kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att 
samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa med efterhandsdebitering från och med  
2023-01-01. 

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

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2022 ”Beslut om antagande av taxa för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-11-02. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110/2022 ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 
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§ 200 Beslut om antagande av riktlinje för 
målstyrning 
KS 2021/354 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o anta riktlinje för målstyrning. 
o upphäva riktlinje för styrning, ledning och uppföljning vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltingen har tagit fram ett förslag till riktlinje för målstyrning i Tidaholms 
kommun. Riktlinjen innebär en rad förändringar i kommunens modell för målstyrning. 
Förvaltningen föreslår att denna riktlinje ersätter den befintliga riktlinjen Styrning, ledning och 
uppföljning, som antogs av kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Under år 2021 genomförde kommunens revisorer med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) en 
granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Revisionsfrågan var ”Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet?”. Granskningens resultat delgavs 
kommunstyrelsen i rapporten "Kommunstyrelsens styrning och ledning - Tidaholms kommun", 
daterad september år 2021. I rapporten framförs fem rekommendationer varav två gäller 
målstyrning: 

• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål och strategier. 
• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställ att mål och medel 

harmoniserar. 

Rapporten från Deloitte behandlades av kommunstyrelsen i november år 2021. I sitt beslut, § 
286/2021, anger kommunstyrelsen att "Kommunstyrelsen har ingen erinran mot de synpunkter 
som kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att genomföra 
aktiviteter och vidta åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer". 

Förslaget till ny riktlinje för målstyrning är utformat för att tillgodose de två rekommendationer 
som citeras ovan. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o anta riktlinje för målstyrning. 
o upphäva riktlinje för styrning, ledning och uppföljning vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för 

målstyrning”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av riktlinje målstyrning”, kvalitetsutvecklare Lena 

Kulin, 2022-04-20. 
 Förslag ”Riktlinje Målstyrning, slutgiltigt efter KSAU 221116”.  

Sändlista 
Berörda nämnder 
Kommunrevisionen  
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§ 201 Beslut om antagande av intern kontrollplan 
för kommunstyrelsen för år 2022/2023 
KS 2022/45 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 

2022/2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje för intern 
kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsens interna kontrollplan utgår ifrån de riskanalyser som utförts vid varje enhet på 
kommunledningsförvaltningen. De risker som bedöms ha ett högre riskvärde (8–16) ingår i 
förslaget till intern kontrollplan. Planen anger hur varje risk ska kontrolleras samt vilka 
förebyggande åtgärder som ska utföras för att minska sannolikheten att risken realiseras.  

Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för kommunstyrelsen i mars år 2023. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till intern 

kontrollplan för år 2022/2023. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 127/2022 ”Beslut om antagande av intern 

kontrollplan för kommunstyrelsen för år 2022/2023”, 2022-11-16. 
 Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2022/2023. 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen 
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§ 202 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
för år 2021-2022 och uppföljning av 
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022 
KS 2022/286 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under år 

2021/2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en rapport som innehåller a) en uppföljning av 
åtgärder enligt kommunstyrelsens plan för intern kontroll och b) en uppföljning av 
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för år 2021/2022. 

Uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll är baserad på ett frågeformulär 
som besvarats av kommunledningsförvaltningens enhetschefer.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under år 

2021/2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2022 ”Beslut om uppföljning av framtagna 

åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av kommunstyrelsens arbete med intern 
kontroll under år 2021-2022”, 2022-11-16. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021–2022 och 
uppföljning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under år 2021–2022”, 
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2022-10-26. 

 Rapport ”Uppföljning av åtgärder och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 
2021–2022”. 

Sändlista 
Kommunrevisionen 
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§ 203 Beslut om antagande av riktlinje för 
ärendeberedning 
KS 2022/233 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje om ärendeberedning enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen anlitade år 2022 en konsultfirma för att genomföra ett utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. Uppdraget utmynnade i en slutrapport från konsultfirman av vilken det framgår att 
Tidaholms kommun har behov av att förtydliga olika roller i ärendeprocessen och ena rutiner för 
att uppnå en likvärdig ärendeberedning i samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Eftersom 
kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för detta enligt sitt reglemente är det lämpligt att 
kommunstyrelsen antar en riktlinje som slår fast hur ärendeprocessen ska se ut samt hur arbetet 
ska gå till. 

En mer likvärdig ärendeprocess gör det enklare för förtroendevalda att komma in i sina uppdrag 
efter ett val eller vid byte av positioner under pågående mandatperiod. För att politiska beslut ska 
bli hållbara och möjliga att genomföra måste de vila på en saklig och laglig grund, en förutsättning 
för detta är att det både i nämnder och kommunstyrelsen finns en rättssäker, likvärdig och 
fungerande ärendeberedning. 

Ett av förvaltningarnas viktigaste uppdrag är att leverera kvalitetssäkrade beslutsunderlag till 
nämnden/kommunstyrelsen. Beslutsunderlagen ska vara sakliga och opartiska och utformade så att 
ledamöterna i nämnden/kommunstyrelsen upplever att underlagen stödjer dem i beslutsfattandet. 
Syftet med ärendeprocessen är att stödja förvaltningarnas arbete att uppnå detta. En väl 
fungerande beredningsprocess ger förvaltningen möjlighet att granska beslutsunderlagen innan de 
skickas vidare för politisk hantering. Den ger tid och utrymme för dialog mellan handläggare, 
förvaltningschef och nämndsekreterare vilket möjliggör att fler perspektiv kan arbetas in i 
beslutsunderlagen. En kvalitetssäkrad beredningsprocess bidrar till en högre grad av både 
rättssäkerhet och effektivitet vilket gynnar kvalitén i kommunens verksamheter. Det är också en 
process där många personer med olika roller är delaktiga vilket ställer krav på att alla som är 
inblandade har en förståelse för hela processen för att arbetet ska fungera effektivt. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en riktlinje som, när den är antagen, ska följas av 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje om ärendeberedning 

enligt upprättat förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131/2022 ”Beslut om antagande av riktlinje för 

ärendeberedning”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje om ärendeberedning”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-09-05. 
 Förslag till riktlinje om ärendeberedning. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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§ 204 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
KS 2022/117 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för kommunstyrelsen i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på revideringar i befintlig delegationsordning för 
kommunstyrelsen, antagen 2018-10-03, senast reviderad 2022-02-09.  

Förslagen framgår av bilagt förslag till delegationsordning. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen för 

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 129/2022 ”Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beslut”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, kommunjurist 

Elinor Stenberg, 2022-04-06. 
 Förslag till delegationsordning. 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04 (KS 

2021/68). 

Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
Folkhälsostrateg 

18



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-11-30 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 205 Beslut om revidering av valnämndens 
reglemente 
KS 2022/325 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera valnämndens 

reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt tradition har valnämnden bestått av en ledamot från varje parti som är invalt i fullmäktige. 
Vid valet år 2022 tillkom ett parti i fullmäktige vilket betyder att reglementet behöver ändras för 
att varje parti ska kunna vara representerat.  

För att undvika behov av framtida ändringar om fler eller färre partier väljs in i fullmäktige föreslår 
kommunledningsförvaltningen skrivningen: Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier 
som är invalda i fullmäktige. Nämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige.  

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

valnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2022 ”Beslut om revidering av 

valnämndens reglemente”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av valnämndens reglemente”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2022-10-26. 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 
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§ 206 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren år 2022 arbetade kommunfullmäktiges arvodesberedning fram ett förslag till 
reviderat reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade,  
§ 82/2022, att revidera reglementet i enlighet med upprättat förslag. 

Nu har kommunledningsförvaltningen uppmärksammat felskrivning i reglementet. Vid revideringen 
slogs fyra tabeller ihop till en tabell vilket har genererat ett fel. Felet finns på sidan fyra i 
reglementet. Där står det att vice ordförande i kommunrevisionen ska få två procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Det ska istället stå att ledamöterna i kommunrevisionen ska få detta 
arvode. Förvaltningen konstaterar även att sammanslagningen av tabellerna har gjort det otydligt 
kring överförmyndarens arvode då det i det nya reglementet står att ordförande för 
överförmyndaren ska få 15 procent av gällande riksdagsmannaarvode i ersättning. Det finns dock 
ingen ordförande för överförmyndare utan endast en överförmyndare. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar för att avhjälpa felet och otydligheten.  

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

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132/2022 ”Beslut om revidering av reglemente 

om ersättningar till förtroendevalda”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-03. 
 Utkast: Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 
 Tidigare reglemente om ersättningar till förtroendevalda (ärendenr: 2017/255). 
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§ 207 Beslut om kommunstyrelsens synpunkter på 
revisorernas granskning av krisberedskap 
KS 2022/287 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens arbete med krisberedskap och krishantering Tidaholms kommun. I samband 
med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns iakttagelser och 
rekommendationer. Revisorerna önskar få del av kommunstyrelsens syn på rapportens 
rekommendationer senast 2022-12-02. 

Revisionsfrågan är ”Har kommunstyrelsen/krisledningsnämnden säkerställt att det finns en 
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?” Revisorerna gör 
den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen bedöms ha en till stor del god beredskap 
för att hantera kriser i kommunen. Revisorerna gör sedan en del iakttagelser och ett antal 
rekommendationer till kommunstyrelsen.  

Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de iakttagelser och rekommendationer som 
kommunens revisorer framför i granskningen och föreslår kommunstyrelsen att besluta att yttra 
sig i enlighet med detta.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig i enlighet med förslaget.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2022 ”Beslut om kommunstyrelsens 

synpunkter på revisorernas granskning av krisberedskap”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande över revisorernas granskning av krisberedskap och 

krishantering”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-10-26. 
 E-post ”Meddelande om anstånd”, Jan-Olof Sandberg, 2022-10-04. 
 Rapport ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 

september 2022. 
 Skrivelse ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer,  

2022-09-22. 

Sändlista 
Kommunrevisionen 
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§ 208 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri 
förskola 
KS 2022/169 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ida Davidsson (-), Camilla Graaf (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller bland annat följande. 

Det framgår av skollagen (2010:800) att en kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den 
anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Motionärerna ställer sig frågande till vilka avgifter som får 
finnas i förskolan. De hänvisar till att Tidaholms kommun tillämpar maxtaxa vilken sätter ett tak 
för hur hög avgiften får vara. Motionärerna menar vidare att förskolan inte får ta ut någon 
ytterligare avgift om maxtaxa tillämpas. Mot bakgrund av detta undrar motionärerna om 
kommunen kan kräva att föräldrar ska betala för de blöjor som barnen använder när de är på 
förskolan.  De hänvisar till en dom från Kammarrätten, mål nr 10160-18, vilken de menar slår fast 
att blöjor ska ingå i avgiften. 

Motionärerna konstaterar att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun 
idag köper blöjor som de levererar till förskolan. Motionärerna menar att blöjinköpen utgör en 
kostnad för vårdnadshavarna som går utöver maxtaxan och som därför inte är skälig. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 72/2022, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden hänvisar i sitt beslut till ett yttrande av vilket det 
bland annat framgår följande. 

Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun beräknas till minst 
500 000 kronor per år. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 

Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och 
kostnaden för blöjor bedöms inte rymmas inom nämndens budgetram. 

Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt 
en del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur 
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kommunen ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill 
säga en familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden jämfört med en familj 
med lägre inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften 
får bli; så kallad maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår det av förarbetena att avgifterna inte får bli så 
betungande att föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra 
för barnen att delta i. 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas 
från 8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten 
och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår 
att även blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande 
ekonomiska anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen samt att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det motionärerna yrkar på är att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Förvaltningen konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande både har utrett 
möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla förskolebarn blöjor under sin vistelse på förskolan samt 
redovisat vad som ingår i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. Förvaltningen anser därmed 
att motionen är besvarad. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2022 ”Beslut om besvarande av motion 

om avgiftsfri förskola”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om avgiftsfri förskola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2022 ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri 

förskola”, 2022-10-13. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola, 2022-09-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion om avgiftsfri förskola, 2022-04-25. 

24



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-11-30 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 209 Beslut om besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
KS 2022/152 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) har, 2022-03-28, lämnat in en motion i vilken de 
framhåller bland annat följande. 

Det pågår ett krig i Ukraina vilket leder till att Sverige, och även Tidaholm, kommer få ta emot 
flyktingar. Den politiska majoriteten anser att kommunen ska använda sporthallar som temporärt 
boende för de kvinnor och barn som är på flykt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att 
det är självklart att under rådande situation använda tomma lokaler som finns i kommunen, det vill 
säga Lindängens lokaler, för att temporärt hysa flyktingar. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att, på grund av rådande läge i världen, 
upphäva sitt beslut att Lindängen ska vara ett äldreboende och istället nyttja det som temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 48/2022, att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Social- och omvårdnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 80/2022 till en tjänsteskrivelse författad av 
nämndsekreteraren av vilken det bland annat framgår följande. 

Under våren år 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om 
att redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande 
från Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars drygt hundra platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 

2022-07-01 började en ny lag gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna 
boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över landet. I och 
med detta sker mottagandet genom ett anvisningsförfarande från Migrationsverket. De boenden 
som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär som var 
aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder. Boenderum på ett äldreboende, som 
till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte har ett fullt utrustat 
kök, bedöms vara tveksamma för ändamålet. 
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Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i sitt beslut § 119/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande eftersom 
social- och omvårdnadsnämnden är verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet på 
Lindängen samt eventuellt temporärt boende för flyktingar från Ukraina. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att social-och omvårdnadsnämnden i sitt yttrande inte 
längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen avser, eller att 
de specifika lokalerna på Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms behövas i 
nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande eftersom 
social-och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att behovet har ändrats sedan motionen lämnades in 
och att den typ av temporärt boende som Lindängen hade kunnat utgöra i våras inte längre 
efterfrågas av Migrationsverket. Kommunledningsförvaltningen delar därför nämndernas 
bedömning om att motionen bör avslås. 

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

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 136/2022 ”Beslut om besvarande av motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-28. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2022 ”Beslut om yttrande angående motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-10-20. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 
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§ 210 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, 

2022-11-22. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av folkhälsostrateg, 2022-11-10. 
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§ 211 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 
2022-11-01 – 2022-11-21. 

KS 2021/270 Länsstyrelsen - Kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 
förändras och beslutet fördröjs 

KS 2021/270 Länsstyrelsen - Nytt förslag på kommuntal för mottagande av 
nyanlända 2023 - Länsstyrelsen Västra Götaland 

KS 2022/5 SKR – Cirkulär 22:38 En primärvårdsreform - bestämmelser med 
ikraftträdanden 2022-07-01 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:46 Åldershöjningar 2023 AGS-KL TFA-KL 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:47 Automatiserat beslutsfattande och ny lag om 

proportionella val i kommuner och regioner 
 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2022-11-30”, 2022-11-09. 
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§ 212 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: 

- Det skulle hållits ett uppföljningsmöte om trygghet på stan med företagarna igår men 
mötet ställdes in på grund av få anmälda. 

- Det hölls ett möta på Saga förra veckan där bland annat socialförvaltningen och 
nattvandrarna var representerade. Det rekryterades ett antal nya nattvandrare. 

- De extra tillsatta väktarna kommer fortsätta sitt uppdrag året ut men upplevelsen är att 
situationen på stan har lugnat ner sig de senaste veckorna. Det har vidtagits en del 
åtgärder som tycks ha gett effekt. 

- Kommunalrådet, oppositionsrådet och kommundirektören har träffat ledningen för 
kriminalvårdsanstalten. Utbyggnaden kommer pågå fram till år 2029. 

- Kommunalrådet har mottagit positiv respons efter kommunens deltagande på 
Elmiamässan.  

Kommundirektören informerar om följande:  

- Kommundirektören har, tillsammans med andra tjänstepersoner, haft två möten med 
ansvariga på Nobia. Det kommer bildas en styrgrupp med representanter för både 
kommunen och Nobia som ska träffas några gånger per år för att löpande stämma av vad 
som händer. Fokus från kommunens sida kommer vara att följa vad som händer med 
personalen och fastigheten.  

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 213 Rapport från nämnd för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
KS 2022/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har kommit in dokument från nämnden. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 E-post ”För kommunstyrelsens kännedom - revisorsbedömning Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg delår 2022”, 2022-11-09. 
 Revisorsbedömning Samhällsskydd mellersta Skaraborg delår 2022, 2022-10-31. 
 Granskningsnoteringar delår 2022 Samhällsskydd mellersta Skaraborg Falköpings kommun, 

2022-10-18. 
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§ 214 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. 

Oppositionsrådet informerar om att kommunalförbundets valberedning har börjat fördela 
uppdrag för den nya mandatperioden. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2022-11-11. 
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§ 215 Rapport från kommunala bolag 
KS 2022/8 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 

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

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

Beslutsunderlag 
 - 
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