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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Sessionssalen/digitalt, 2021-03-03 kl 09:00-12:10, 13:00-14:45 
§§ 35-62 

 
 
Beslutande 
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson 
(S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S) §§ 35-49, Hajrudin Abdihodzic (V) §§ 35-49, Mikael 
Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M) §§ 35-49, Lennart Nilsson (SD). 
 
Tjänstgörande ersättare 
Peter Friberg (M) §§ 35-55, Zelal Yesildeniz (-) §§ 50-62, Othmar Fiala (S) §§ 50-62, Patrik 
Kristoffersen (KD) §§ 50-62, Birgitta Andersson (L) §§ 56-62. 
 
 

 
Ersättare 
Zelal Yesildeniz (-) §§ 35-49, Othmar Fiala (S) §§ 35-49, Georgos Moschos (S), Per-Erik 
Thurén (S), Michelle Hjerp (S), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD) §§ 35-49, Birgitta 
Andersson (L) §§ 35-55. 
 
Tjänstepersoner 
Eva Thelin, kommundirektör 
Linnéa Bengtsson, näringslivsstrateg, §§ 35, 36 
Thina Lindberg, enhetschef omvårdnadsförvaltningen, § 37 
Henrik Johansson, ekonomichef, § 38-40, 50 
Anna Eklund, kanslichef, §§ 41-49 
Jenny Beckman, kommunjurist, §§ 41-49 
Federico Del´Anna, förvaltningsekonom, § 51 
Karin Hammerby, sekreterare 
 
 
Justering 
Utses att justera: Lennart Nilsson (SD)   
Justeringens tid: 2021-03-05 
 

Underskrift sekreterare  
 Karin Hammerby 

Underskrift ordförande  
 Anna-Karin Skatt (S) 

Underskrift justerare  
 Lennart Nilsson (SD)   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/69 

§ 35 Beslut om rapport (utredning) om näringsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att de tre punkterna/slutsatserna i 
Rapporten om näringslivet lyfts in i Budget 2022 och att de icke 
ekonomiska uppgifterna utförs i vardagsarbetet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Eva Thelin och näringslivsstrateg Linnéa Bengtsson 
redovisar en rapport om näringslivsfrågor. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till 
handlingarna. 

- Peter Friberg (M) yrkar att de tre punkterna/slutsatserna i Rapporten 
om näringslivet lyfts in i Budget 2022 och att de icke ekonomiska 
uppgifterna utförs i vardagsarbetet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Fribergs yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport (utredning) om näringslivsfrågor”, 

Eva Thelin, kommundirektör, 2021-02-07. 
 Rapport om näringslivsfrågor, Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg, 

2021-01-21. 
 
Sändlista 
Näringslivsstrategen 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektören
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/2 

§ 36 Information om näringslivsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson informerar om handelns reaktioner på 
julgåvan, ett presentkort, till anställda i Tidaholms kommun. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 1/2021 ”Information om näringslivsfrågor”, 

2021-02-17 
 
Sändlista 
Näringslivsstrategen 
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 37 Information om arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Thina Lindberg informerar om läget för extratjänsterna. Arbetsförmedlingen 
drar ner möjligheten till detta liksom till introduktionsjobben. De extratjänster 
Tidaholms kommun har arbetat med de senaste åren har varit väldigt 
lyckosamma. En stor andel av personerna med extratjänsterna har gått vidare 
med fasta tjänster eller studier.  
 
Nystartsjobben finns kvar.  
 
Arbetsförmedlingen ska komma med ytterligare information. 
 
Åtta extratjänster har avslutats, fyra har kunnat sättas in i Nystartsjobb.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 2/2021 ”Information om 

arbetsmarknadsfrågor”, 2021-02-17. 
 
Sändlista 
Thina Lindberg 
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/9 

§ 38 Information om ekonomiskt nuläge 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att informationen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Henrik Johansson informerar om det ekonomiska läget vad 
gäller bokslutet. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att informationen läggs 
till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 3/2021 ”Information om ekonomiskt nuläge”, 

2021-02-17. 
 
Sändlista 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/433 

§ 39 Beslut om revidering av kommunstyrelsens val av deltagare i 
budgetberedning inför 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen ska bestå av:
  
Anna-Karin Skatt (S), ordförande i kommunstyrelsen 
Lena Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Henrik Vang (V), ordförande i jävsnämnden 
Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
Tony Pettersson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Anna Zöögling (S), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Beslutet gäller fram till 2022-12-31, och ersätter tidigare beslut om val 
av kommunstyrelsens budgetberedningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har initierat ett ärende om revidering av 
kommunstyrelsens beslut om val av budgetberedning och föreslår att 
budgetberedningen ska bestå av enbart representanter för 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Till budgetberedning föreslås 
ordföranden i varje nämnd samt Hajrudin Abdihodzic (V), i egenskap av 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Budgetberedningen ska därmed bestå av följande ledamöter: 
 
Anna-Karin Skatt (S), ordförande i kommunstyrelsen 
Lena Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Henrik Vang (V), ordförande i jävsnämnden 
Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
Tony Pettersson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Anna Zöögling (S), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att budgetberedningen 
ska bestå av: 

Anna-Karin Skatt (S), ordförande i kommunstyrelsen 
Lena Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Henrik Vang (V), ordförande i jävsnämnden 
Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
Tony Pettersson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Anna Zöögling (S), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutet gäller fram till 2022-12-31, och ersätter tidigare beslut om val av 
kommunstyrelsens budgetberedningar. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Revidering av kommunstyrelsens beslut 

om val av budgetberedning”, Karin Hammerby, kommunsekreterare, 
2021-02-23 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Lön 
Berörda personer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/158 

§ 40 Beslut om tidsplan för strategisk plan och budget 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom tidsplan för strategisk 
plan och budget för 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden redogör för bakgrunden till beslutet om budgetberedningens 
sammansättning, och förutsättningarna för arbetet med skuggbudgetar. 
Målsättningen är att budgeten ska antas i juni. 
 
Ekonomichef Henrik Johansson redogör för kommunallagens krav på 
budgeten och planering av det fortsatta arbetet och tidplanen för hela 
budgetarbetet. En gemensam uppstart och introduktion där samtliga partier 
bjuds in, är bestämd till den 23 mars kl 17:00-18:30. Mötet är digitalt. Den 18 
maj är sista datum för inlämning av förslag på strategisk plan och budget för 
granskning av tjänstepersoner. Den 28 maj kl 15 inlämning av Förslag till 
Strategisk plan och budget 2022-2024, till kansliet inför/inkludering i utskick till 
kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiavdelningen önskar besked om en kontaktperson för varje 
budgetförslag. 
 
Presentationen läggs till handlingarna till kommunstyrelsen för dagens 
sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
tidsplan för strategisk plan och budget för 2022. 

 
Beslutsunderlag 
 Presentation budgetprocess – Mål och medel 2022-2024, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2021-03-03 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektören 
Gruppledarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/466 

§ 41 Information om bakgrund och förutsättningar arbetsordning 
och reglementen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kanslichefen och kommunjuristen informerar om bakgrund och förutsättningar 
för kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
-  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/38 

§ 42 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat arbetsordningen för 
kommunfullmäktige utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya 
rekommendationer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förslaget med 
kommunfullmäktiges presidium. Presidiet ansåg vid genomgången att följande 
bestämmelser, som avviker från SKR:s förslag, ska vara kvar i sin nuvarande 
form i förslaget till ny arbetsordning:  
 

- Sammanträdena ska även fortsättningsvis annonseras i ortspressen (§ 
11) 

- Placeringsordning (§ 12) 
- Talarordning och ordningen vid sammanträdena (§ 27) 
- Motioner (§ 32), handläggningstid ska vara kvar 
- Allmänhetens frågestund (§ 37)  

 
Vidare förordade presidiet en ändring av 2 § som innebär att val av presidium 
ska ske på sammanträde som hålls innan december månads utgång. I övrigt 
hade presidiet inga synpunkter på kommunledningsförvaltningens förslag.   
 
I förslaget är tillägg markerade i grönt och borttag markerade i rött.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet 
med upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) yrkar att e-förslagen alltid ska tas upp till beslut i 
kommunfullmäktige  

- Runo Johansson (L) yrkar vidare att § 38 ändra ”valår” till ”år då 
allmänna val hålls”. 

- Mikael Hallin (C) yrkar ändring av skrivning i § 33 vad gäller ”E-förslag 
ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska beredas.” Till: ”E-förslag 
ska beredas. Fullmäktige ska fatta beslut inom ett år från det att 
fullmäktige fattat beslut om hur förslaget ska beredas.” 

- Bengt Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen 
S + V anser att den skrivning som finns i § 33 gällande E-förslag kan 
vara kvar vilket innebär att nämnd i lämpliga fall både kan bereda och 
besluta i sådant ärende. Detta utifrån att e-förslag i vissa fall kan vara 
av mindre omfattande karaktär som inte behöver prövas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige äger ändå frågan när ärendet 
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

skall remitteras och får då bedöma om det skall komma tillbaka till 
kommunfullmäktige eller ej. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 8/2021 ”Beslut om revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-21. 
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget) 

och grön (tillägg) text. 
 SKR:s underlag- Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019. 

 
Sändlista 
Kommunledningskontoret. 
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/466 

§ 43 Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders 
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya 
rekommendationer. 
 
Förvaltningen har därmed även tagit fram ett förslag till revidering av 
kommunstyrelsens reglemente.  
 
För närvarande pågår en utredning om hur kommunen ska arbeta med 
näringslivsfrågor. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan ansvaret 
föreslås flytta till en annan nämnd. Tills utredningen är klar kvarstår ansvaret 
för dessa frågor hos kommunstyrelsen (§ 3). 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 
upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i 
reglementet § 19 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att 
ha in texten ”Frågor som styrelsen ansvarar för men som också kan 
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av styrelsen lyftas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt. 

- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående 
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och 
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med 
tillägg i Ordföranden ska: 
1)      Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som 
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser 
och nämnder. 
2)      Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse 
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
3)      Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4)      Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barn- 
och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut 
verkställs. 

- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering: 
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. 
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall 
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena. 
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur 
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall 
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i 
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 9/2021 ”Beslut om revidering av reglemente 

kommunstyrelsen”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente 

kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23. 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text. 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och 

grön (tillägg) text.  
 SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen 
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2019/324 

§ 44 Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders 
reglementen utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya 
rekommendationer. 
 
Förslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden som 2020-03-
31 beslutade att lämna ett yttrande angående det reviderade reglementet.  
 
I yttrandet har kultur- och fritidsnämndens gett förslag på ändringar. 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört ett flertal av de föreslagna 
ändringarna:  
 

 Avdelning A § 1 Ett tillägg till punkten ”allmänkultur” under rubriken 
”kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för”. Förtydligandet skulle 
så innefatta: Allmänkultur inklusive kulturlokaler såsom Saga 
teaterbiografen och Turbinhusön samt kulturarrangemang.  

- Detta är tillagt. 
 

 Avdelning B röd § 12: text om arkiv har försvunnit utan att ersättas. 
- De två första meningarna i § 12 har behållits, resten framgår av 

arkivreglementet.  
 

 Avdelning C grön § 17: närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande saknas  

- Detta är tillagt. 
 

 Avdelning C grön § 25: nämnden är felstavat i sista meningen.  
- Detta är rättat. 

 
 Avdelning C grön § 26: beslut är felstavat i sista meningen.  

- Detta är rättat. 
 

 Avdelning C grön § 31: kontrasigneras av kommunchefen ersätts med 
kontrasigneras av förvaltningschefen.  

- Detta är ändrat. 
 
Paragraferna är även ändrade i övriga nämnders reglementen då de tillhör de 
gemensamma avsnitten.  
 
Nedanstående förslag har inte genomförts i förslaget. Efter förslagen finns 
förklaring till varför ändringen inte föreslås.  
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 Avdelning A § 2, punkt 3: ändra till fastställa priser istället för avgifter.  

- Begreppet avgifter används i samtliga reglementen varför det får 
vara kvar för likvärdighet.  

 
 Avdelning B röd § 5 punkt 2: här har skrivning om att svara på 

motioner försvunnit utan att ersättas med ny text.  
- Tillägg har gjorts i § 11 som omfattar detta, se nedan. 

 
 Avdelning B röd § 5 punkt 3: här har text om klimat-, miljö-, 

tillgänglighets-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och 
folkhälsofrågor samt FN:s barnkonvention och konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning försvunnit utan att 
ersättas med ny text.  

- Punkten är flyttad och återfinns numera i § 8 p. 7. 
 

 Avdelning B röd § 9: här har skrivning om att svara på motioner 
försvunnit utan att ersättas med ny text.  

- Den inledande meningen om beredning av motioner och e-förslag 
har lagts till i § 11. Däremot inte vilka slags beslut som nämnden 
ska fatta eftersom detta har ändrats och på vilket sätt nämnden ska 
besluta i motioner/e-förslag framgår i riktlinje för beredning av 
motioner och e-förslag.  
 

 Avdelning B grön § 11: här saknas text om återrapportering till 
kommunfullmäktige, som tidigare fanns om medborgarförslag.  

- Ansvaret för återrapportering till kommunfullmäktige ligger på 
kommunstyrelsen och inte nämnderna, varför ändringen inte gjorts.  

 
De paragrafer ovan som är från de gemensamma avsnitten (§§ 11, 12, 17, 26, 
27 och 31) har även ändrats i övriga nämnders reglementen.   
 
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades 
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara 
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer 
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den 
paragrafen oförändrad. 
 
Förvaltningen har även gjort ett tillägg gällande personuppgiftsbehandlingar (§ 
5).  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i 
reglementet § 7 punkt 7  ska läggas till ”landsbygdssäkring”. 
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- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med 
instämmande av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” 
stryks i § 18 Närvarorätt i Kultur och Fritidsnämnden,  

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på 
att ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också 
kan bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden 
lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är 
lämpligt. 

- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående 
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och 
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med 
tillägg i Ordföranden ska: 
1)      Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som 
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga 
styrelser och nämnder. 
2)      Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av 
betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt 
effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
3)      Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4)      Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde 
barn- och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
vid konferenser och sammanträden om inte barn- och 
utbildningsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut 
verkställs. 

- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering: 
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. 
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall 
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena. 
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur 
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall 
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i 
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 10/2021 ”Beslut om revidering av reglemente 

kommunstyrelsen”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och 

fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av 

reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31. 
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 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text.  
 SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen
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2019/482 

§ 45 Beslut om revidering reglemente social- och 
omvårdnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen 
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte 
något att erinra mot det. 
 
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i 
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är 
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg 
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring 
kommundirektör till förvaltningschef.  
 
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades 
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara 
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer 
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den 
paragrafen oförändrad. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i 
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande 
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18 
Närvarorätt i Social- och omvårdnadsnämnden. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att 
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan 
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt. 

- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående 
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och 
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med 
tillägg i Ordföranden ska: 
1)      Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som 
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser 
och nämnder. 
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2)      Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse 
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
3)      Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4)      Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barn- 
och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut 
verkställs. 

- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering: 
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. 
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall 
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena. 
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur 
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall 
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i 
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 11/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och 

omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om 

yttrande avseende reviderat reglemente för social- och 
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18. 

 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden. 
 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text. 
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019, SKR. 
 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen
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2019/483 

§ 46 Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen 
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-03-26 (§ 49/2020) beslutat att 
godkänna upprättat förslag på reviderat reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden, att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen 
för Tidaholms kommun” tas bort från reglementet, att meningen 
”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden” tas bort från reglementet och att föreslå kommunfullmäktige 
att anta detsamma. 
 
Gällande samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden i reglementet har 
avsnittet kortas ned. Avsikten har dock inte varit att ta bort något utan att 
komprimera och förenkla. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta de tillägg som 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram till kommunlednings-
förvaltningens förslag. Dessa inbegriper att ”vatten- och avloppsverk” ändras 
till ”vatten och avlopp”, att nämnden får ansvar för skyddsjakt och en 
delegering från fullmäktige om att få fatta beslut om hyra samt om att riva 
kommunalt ägda byggnader utan ekonomiskt värde på kommunal mark.  
 
Dessa tillägg finns nu med i förslaget till reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Vidare har nämnden beslutat att ansvar för ”risk- och skadehanteringsplanen 
för Tidaholms kommun” ska tas bort ur nämndens förslag till reglemente. Det 
kan konstateras att det inte går att hitta någon sådan plan, vare sig i f.d. 
tekniska nämndens eller f.d. miljö- och byggnadsnämndens diarium. Det är 
inte heller känt på samhällsbyggnadsförvaltningen- eller nämnden vad en 
sådan plan innebär. Förvaltningen bedömer att det därmed inte är en aktuell 
fråga och att den därför kan tas bort ur reglementet. 
 
Nämnden har även beslutat att kommundirektörens närvaro- och yttranderätt 
vid nämndens sammanträden ska tas bort ur förslaget. Den aktuella meningen 
är med i samtliga nämnders reglementen och stämmer överens med 
kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören. Frågan om 
kommundirektörens närvaro- och yttranderätt har även varit föremål för 
laglighetsprövning hos förvaltningsrätten i Jönköping som i dom 2019-10-02 
konstaterade att det inte var visat att de aktuella besluten inte tillkommit på ett 
lagligt sätt eller att besluten skulle stå i strid med någon lag eller annan 
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författning. Kommunledningsförvaltningen anser att kommundirektörens 
närvaro- och yttranderätt ska vara kvar i reglementet.  
 
Utifrån synpunkter från kultur- och fritidsnämnden har vissa ändringar gjorts i 
förslaget i de delar som är gemensamma för samtliga nämnder. Dessa är 
följande: tillägg i § 11 om motioner, tillägg av § 12 om arkiv, § 17 tillägg 
närvarorätt, §§ 25 och 26 rättelse av felstavningar och § 31 ändring 
kommundirektör till förvaltningschef.  
 
Tillägg har även gjorts gällande namnsättning av lokaler (§ 1) samt 
personuppgiftsbehandlingar (§ 5). 
 
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades 
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara 
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer 
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den 
paragrafen oförändrad. 
 
Vidare vill förvaltningen upplysa om att kommunfullmäktige 2020-05-25 
beslutade att bilda en gemensam måltidsorganisation och att 
samhällsbyggnaden ska ansvara för den. Detta gäller dock först från och med 
2021-07-01 och är därför inte med i det här förslaget. Reglementet kommer att 
uppdateras med detta ansvarsområde när det blir aktuellt. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i 
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande 
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18 
Närvarorätt i Samhällsbyggnadsnämnden. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att 
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan 
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt. 

- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående 
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och 
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med 
tillägg i Ordföranden ska 
1)      Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som 
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser 
och nämnder. 
2)      Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse 
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
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3)      Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4)      Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barn- 
och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut 
verkställs. 

- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering: 
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. 
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall 
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena. 
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur 
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall 
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i 
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 12/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente 

samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-7-
07. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren 
Holmqvist, 2020-03-03. 

 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text.  
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019. 
 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen
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2019/484 

§ 47 Beslut om revidering reglemente barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen 
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-03-19 yttrat sig över förslaget och har 
lämnat förslag på ändringar i förslaget till reglementet: 
 

 Inledande skrivning om barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden i § 1 och uppgifter, som ändras i enlighet med 
nämndens förslag. 

 Ändring i § 11 gällande e-förslag. Förvaltningen anser inte att 
ändringen ska göras då meningen är tillräckligt tydlig. Det behöver inte 
anges att någon närvarorätt inte finns då nämndsmöten i normalfallet 
sker bakom stängda dörrar enligt 6 kap. 25 § kommunallagen.  

 Tidigare § 18 är med även i det nya förslaget, i § 21. 
 Regeln om beslutsförhet (§ 16 i tidigare reglementet) är inte med i 

SKR:s mall och den framgår även av 6 kap. 27 § kommunallagen 
varför förvaltningen inte anser att den behöver vara med i 
reglementet. 

 
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur- och 
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma 
delarna. För barn- och utbildningsnämndens del innebär det att tillägg har 
gjorts i §§ 11 och 18, § 12 har lagts till, stavfel har rättats i §§ 26 och 27 och i 
§ 31 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen.  
 
Förvaltningen vill även upplysa om att när förslaget kommunicerades 
nämnden var förslaget att varje enskild nämnd skulle vara 
anställningsmyndighet och inte kommunstyrelsen. Denna ändring kommer 
dock att genomföras senare, så när det gäller § 11 om personalansvar är den 
paragrafen oförändrad.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i 
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande 
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18 
Närvarorätt i Barn- och utbildningsnämnden.  
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- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att 
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan 
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt. 

- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående 
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och 
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med 
tillägg i Ordföranden ska 
1)      Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som 
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser 
och nämnder. 
2)      Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse 
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
3)      Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4)      Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barn- 
och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut 
verkställs. 

- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering: 
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. 
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall 
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena. 
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur 
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall 
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i 
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 13/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

barn- och utbildningsnämnden”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrande- 

reglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19. 
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text.  
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 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 
mars 2019, SKR. 

 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen 
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2019/485 

§ 48 Beslut om revidering reglemente jävsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen 
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. 
 
Jävsnämnden har yttrat sig över förslaget och har inte något att erinra mot det.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med 
upprättat förslag.  

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i 
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande 
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 18 
Närvarorätt i jävsnämnden. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att 
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan 
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt. 

- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående 
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och 
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med 
tillägg i Ordföranden ska 
1)      Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som 
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser 
och nämnder. 
2)      Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse 
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
3)      Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4)      Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barn- 
och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut 
verkställs. 

- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering: 
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. 
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Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall 
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena. 
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur 
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall 
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i 
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 14/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

jävsnämnden”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 
 Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente 

för jävsnämnden”, 2020-03-06. 
 Förslag till reglemente för jävsnämnden. 
 Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text.  
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019, SKR. 
 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen 
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2019/519 

§ 49 Beslut om revidering reglemente valnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen 
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.  
 
Valnämnden har yttrat sig över förslaget och härvid ansett att §§ 22 och 23 
bör ses över gällande stavning samt § 15 gällande numrering. I övrigt hade 
nämnden inte något att erinra mot förslaget.  
 
Förvaltningen har gjort ändringar utifrån valnämndens synpunkter. 
Förvaltningen har även gjort vissa ändringar utifrån att kultur-och 
fritidsnämnden hade synpunkter på en del bestämmelser i de gemensamma 
delarna. För valnämndens del innebär det att tillägg har gjorts i förslaget, i §§ 
8 och 14 samt att i § 26 har kommunchefen ändrats till förvaltningschefen. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med 
upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att det i 
reglementet § 7 punkt 7 ska läggas till ”landsbygdssäkring”. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M), med instämmande 
av Peter Friberg (M) yrkar på att ”kommundirektören” stryks i § 14 
Närvarorätt i Valnämnden. 

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar också på att 
ha in texten ”Frågor som nämnden ansvarar för men som också kan 
bedömas i ett kommunstrategiskt perspektiv kan av nämnden lyftas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande” där det är lämpligt. 

- Runo Johansson (L) yrkar att följande ska läggas till angående 
samråd: Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och 
myndigheter när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

- Runo Johansson (L) yrkar att ha kvar förslagen som finns men med 
tillägg i Ordföranden ska 
1)      Leda nämndens arbete och sammanträden på ett sätt som 
främjar samverkan mellan nämnden och kommunens övriga styrelser 
och nämnder. 
2)      Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse 
för kommunens utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
3)      Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4)      Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräde barn- 
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och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden 
bestämt annat i ett särskilt fall. 
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut 
verkställs. 

- Bengt Karlsson (S) yrkar återremiss med följande motivering: 
Frågan om arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. 
Eventuell förändring gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall 
vara anställningsnämnd för all personal eller ej påverkar reglementena. 
Valnämndens reglemente borde kunna bantas och anpassas till den 
speciella roll som denna nämnd har i den kommunala organisationen. 
Vi önskar inte att få in någon skrivning i reglementena om hur 
nämnderna skall hantera frågor av principiell betydelse om de då skall 
beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är reglerat i 
kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 15/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

valnämnden”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 
 Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för 

valnämnden”, 2020-03-05. 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 
 Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text. 
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019, SKR. 
 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen
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2020/313 

§ 50 Beslut om inbetalning kapitaliseringen av Kommuninvest 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
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År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor per 
invånare för regioner). 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av 
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på 
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som 
kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats 
beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra 
åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. 
Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten 
om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. 
Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer: 
 
Lånevillkoren inom Kommuninvest är i nuläget markant bättre än hos andra 
aktörer. Därför anser kommunledningsförvaltningen att Tidaholms kommun 
fortsatt ska vara medlemmar i Kommuninvest. Tidaholms kommun har idag 
likvidamedel som buffert som finns på ett fasträntekonto hos finansförvaltaren 
Agenta. Medel kommer vid ett beslut i Kommunfullmäktige att flyttas från 
Agenta till Kommuninvest, vilket innebär lägre ränteintäkter, detta är dock 
marginellt jämfört med de lägre räntekostnaderna som ett medlemskap i 
Kommuninvest medför. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att Tidaholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd 
av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
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- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att Tidaholms kommun ska tillse att protokollet från 
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive 
anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 4/2021 ”Beslut om inbetalning 

kapitaliseringen av Kommuninvest”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 

Ekonomiska förening”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-11-
12. 

 Information om kapitalisering – Kommuninvest 
 
Sändlista 
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2020/325 

§ 51 Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens interna 
kontrollplan avseende år 2020/2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av 
kommunstyrelsens kontroller 2020 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar 
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
 
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa 
att verksamheten: 

 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt 
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall 
kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över 
uppföljningen av kommunstyrelsens kontroller och framtagna åtgärder för 
2020/2021. Kontroller har genomförts av respektive berörd avdelning. Varje 
kontroll och eventuell åtgärd har följts upp genom en kommentar. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport 
för uppföljning av kommunstyrelsens kontroller 2020 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens interna 

kontrollplan avseende år 2020/2021”, förvaltningsekonom Federico 
Dell'Anna 2021-02-22. 

 Rapport ”Uppföljning av kommunstyrelsens kontroller 2020 2021”, 
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2021-02-22. 

 Intern kontrollplan 2020 2021. 
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Sändlista 
Ekonomichef 
Personalchef 
IT-chef 
Kanslichef 
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2020/274 

§ 52 Beslut om kommunstyrelsens rätt att fatta beslut för att få 
nämndernas budget i balans 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är aktuellt samt att 
besluta lägga bilagd rapport från social- och omvårdnadsnämnden till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-19 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i 
syfte att nå en budget i balans till och med 2020-12-31. 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-08-31 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad 
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott 
uppstått och vad det beror på. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden initierade därefter 2020-09-15 ett ärende 
där nämnden uppdrog till social- och omvårdnadsförvaltningen att ta fram och 
redovisa en rapport om vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade 
bidragit till underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna hade 
uppstått. Förvaltningens rapport, i form av en tjänsteskrivelse, behandlades 
därefter i nämnden 2020-10-20 § 94 ” Information om orsak till avvikelser inom 
social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”. Rapporten finns bilagd 
ärendet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att besluta att ge 
kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande 
social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans till och med 2020-12-31. Kommunledningsförvaltningen gör därför 
bedömningen att ärendet inte längre är aktuellt då verksamhetsåret 2020 är 
avslutat.  
 
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet med syftet att 
erhålla en fördjupad information kring orsakerna till social- och 
omvårdnadsnämndens underskott för 2020. Social- och omvårdnadsnämnden 
hade redan initierat ett ärende där de gav förvaltningen i uppdrag att redogöra 
för vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade bidragit till underskott 
och vad som var orsaken till detta. Kommunledningsförvaltningen bilägger 
därför den rapporten och har inget ytterligare att tillägga ärendet.  
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är 
aktuellt samt att besluta lägga bilagd rapport från social- och 
omvårdnadsnämnden till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 5/2021, ”Beslut om kommunstyrelsens rätt att 

fatta beslut för att få nämndernas budget i balans”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att fatta 

övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämnden verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans efter återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 94/2020 ” Information om 
orsak till avvikelser inom social- och omvårdnadsnämndens enheter 
2020”, 2020-10-20. 

 Rapport/ Tjänsteskrivelse ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom 
Social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2020-09-29 . 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om 
uppdrag till förvaltningen”, 2020-09-15.  

 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2020 ” Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-31.  

 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-1 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”, 
kommundirektör Eva Thelin,  

 Redovisning av åtgärder 
 
Sändlista 
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2018/162 

§ 53 Beslut om granskning Översiktsplan Tidaholm 2030 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade handlingar för 
Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
granskningsutställning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 pågår arbetet med att upprätta en ny gällande översiktsplan för 
Tidaholms kommun. Efter genomfört samråd 2019 har 
samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt inkomna yttrande samt 
kompletterat och reviderat upprättade handlingar. Dessa presenteras nu som 
granskningshandlingar; det sista tillfället som handlingarna ställs ut innan de 
antas av kommunfullmäktige.  
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras fram till år 2030. 
 
Under 2019 genomfördes samråd för upprättat förslag till Översiktsplan för 
Tidaholms kommun. Förslaget är uppdelat i tre delar: 
Del 1 innehåller förslag till utveckling och kommunens viktigaste 
ställningstaganden. Del 2 beskriver Tidaholms kommun idag och de allmänna 
intressen som kommunen tar hänsyn till i den framtida utvecklingen. Del 3 
MKB beskriver vilka konsekvenser förslaget får för miljön. 
 
Samrådet genomfördes under perioden 25 mars - 02 juni 2019. Under 
samrådet bjöds allmänheten in till offentliga möten kvällstid, bokade möten för 
mindre grupper, öppen utställning på Stadsbiblioteket och Stadshuset samt 
tillgång till samtliga handlingar att ladda ner och läsa digitalt via Tidaholms 
kommuns hemsida. Samtliga samrådsyttranden samt genomförda revideringar 
finns sammanställda i samrådsredogörelsen.  
 
Efter samrådet har handlingarna reviderats och presenteras nu som 
granskningshandlingar. De flesta ändringarna som genomförts är av generell 
karaktär. Större förändringar är bland annat en omformulering av 
befolkningsmålet 14000 invånare till 2030 till ett mål om att befolkningen ska 
öka, framtagande av en kommunövergripande skyfallskartering, revidering av 
industri- och verksamhetsområde mellan Tidaholms tätort och väg 26, samt 
förtydligande kartor över bland annat naturmiljöer och riksintresseområden.   
 
Granskningsutställningen är det sista steget i processen att upprätta en ny 
översiktsplan. Under granskningen får återigen länsstyrelsen, kommuner, 
myndigheter och övriga möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under den 
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tiden som förslaget ställs ut, vilket är minst två månader. Granskningstid är 
beräknad från den 15 mars till den 16 maj 2021. 
 
Efter genomförd granskning sammanställs eventuella inkomna synpunkter och 
planen går vidare för ett antagande. Antagandet görs av kommunfullmäktige 
och beräknas ske under fjärde kvartalet 2021. 
Upprättade handlingar bedöms kunna utgöra underlag för 
granskningsutställning om Tidaholms kommuns långsiktiga användning av 
mark- och vattenområden samt utvecklingen av den bebyggda miljön. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättade 
handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
granskningsutställning. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 6/2021, ”Beslut om Översiktsplan Tidaholm 

2030”, 2021-02-17 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Granskning för ´ÖP2030 - 

Översiktsplan för Tidaholms kommun´”, planarkitekt Marie 
Bengtzon, 2020-09-23. 

 Del 1 Planförslag ÖP 2030, granskningshandling. 
 Del 2 Förutsättningar ÖP 2030, granskningshandling. 
 Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030, 

granskningshandling. 
 Samrådsredogörelse ÖP 2030. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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2020/337 

§ 54 Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas och 
genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erbjuds en 
utbildning om gällande lagar, regelverk och ansvar om uppdrag som vald 
ledamot i fullmäktige.  
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Demokratiska processer måste 
respekteras i en demokrati. För att detta ska kunna upprätthållas finns ett 
antal lagar, som reglerar våra beslutsprocesser i alla offentliga organ. 
Utbildningen ska omfatta uppdraget i ansvar, skyldighet och befogenhet, med 
utgångspunkt i gällande lagar och regelverk. Utbildningen ska genomföras av 
oberoende utbildare.  
 
I början av mandatperioden höll kommunkansliet utbildningar för de nyvalda 
politikerna. Dels en heldag på Sagabiografen om grunderna i kommunallagen 
för samtliga politiker, dels en workshop om nämndsadministration med 
nämndernas presidier och nämndsekreterare. Därutöver fick alla politiker en 
digital utbildning för kommunpolitiker från JP Infonet som var tillgänglig under 
hela 2019. Under november 2020 har personalavdelningen genomfört en 
utbildning i arbetsmiljö för kommunstyrelsen. 
 
Under våren 2021 planerar kommunkansliet att sammanställa 
grundutbildningen som hölls i början av mandatperioden i form av en digital 
handbok så att samtliga politiker kan ta del av den.  
 
Kommunfullmäktige har en post för kurser och konferenser i budgeten på 50 
tkr. Eftersom de planerade utbildningarna inte kommer att belasta budgeten 
2021 finns det möjlighet att köpa in ytterligare utbildning. 
 
Med hänsyn till ovanstående ska motionen anses vara besvarad.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 15/2021 ”Beslut om motion om att utbildning 

kommer erbjudas och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige”, 
2021-02-17. 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas 
och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige”, kommunjurist 
Jenny Beckman, 2021-02-04. 

 Motion om att utbildning kommer erbjudas och genomföras för 
ledamöter i kommunfullmäktige (MP m.fl.), 2020-09-28. 

 
Sändlista 
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2020/103 

§ 55 Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela kommunen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen 
tar fram en plan inklusive kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer 
av typen snabbladdare i hela kommunen och att medel söks genom 
Klimatklivet. I motionen föreslås också att dialog förs med föreningar vid 
framtagning av planen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för 
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som 
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett 
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill 
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt 
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje 
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. 
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller 
arbetsplatsladdning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB) 
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen 
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur 
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för 
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som 
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett 
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill 
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt 
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje 
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. 
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller 
arbetsplatsladdning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB) 
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen 
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur 
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
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Slutligen menar samhällsbyggnadsnämnden att motionen bedöms yrka på 
mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig strategi tar upp. Nämnden 
bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att ta fram en plan för 
laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens miljöarbete. 
Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell framöver och då 
kan åtgärden prövas på nytt.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse motionen vara besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 17/2021 ”Beslut om motion om 

laddinfrastruktur för hela kommunen”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela 

kommunen”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-02-03. 
 Tidaholms Energi AB Yttrande ang laddinfrastruktur för hela Tidaholms 

kommun, Mattias Andersson, VD, 2020-10-28, (styrelsen § 81/2020). 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §129/2020 ”Beslut om yttrande 

över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, 2020-
10-29. 

 Motion om laddinfrastruktur för hela kommunen, Karin Olofsson (MP), 
2020-02-24. 

 
Sändlista 
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2020/287 

§ 56 Information från personalutskottet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om ärenden i personalutskottet.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
 
Beslutsunderlag 

-  
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2021/4 

§ 57 Anmälan av delegationsbeslut 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2021-02-17. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, vik 

kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-02-23. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-

02-17. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 2021-02-02--2021-02-

05. 
 Förteckning över nyanställda 2021-01-01--30, 2021-01-31. 

 

46



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/401 

§ 58 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
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 2021-01-23 – 2021-02-19. 
 
KS 2020/134 Beslut KOF 2021-01-12 

Beslut om verksamhetsbidrag gällande höstterminen 2020 
med anledning av covid-19 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:09 Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20  

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:10 Bestämmelser för arbetstagare i 
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:11 Internränta för år 2022 
KS 2021/57 Beslut SBN 2021-01-21 

Beslut om antagande av riktlinje om kommunala lekplatser 
KS 2021/61 Socialstyrelsen - Nytt kunskapsunderlag från Nationella 

vårdkompetensrådet 
KS 2021/65 Utställning samråd detaljplan för Älvstorp 1:45 

m.fl.  stadsplan, S15 (fastigheterna Fallet 12 och 13) 
Tidaholms kommun 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 
rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator 

Marie Anebreid, 2021-01-27. 
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2021/1 

§ 59 Information från kommunalrådet, kommundirektören och 
övriga ledamöter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande 
 Ordföranden, kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har 

samtal med företrädare för Falköpings kommun, om 
sambandscentralen i Falköping med mera. Möten fortsätter i fler 
frågor. 

 Kommunalförbundet har gjort en skrivning till regeringskansliet där 
man lyft fram problemen för näringslivsidkare och behov av ersättning 
på grund av förluster som en följd av pandemin.  

 Folkhälsorådet har fattat beslut om satsning på Vuxna på stan. 
 Extra BRÅ-möte har bestämt att man ska satsa på nätverk för bilburna 

ungdomar 
 Den regionala utvecklingsstrategin har klubbats i regionfullmäktige den 

16 februari 
 Samverkansavtalet med polisen är underskrivet. 
 Samordningsförbundet i Skaraborg är numera ett enda förbund. 

Försäkringskassan, kommunerna och arbetsförmedling ingår. 
 Ny förbundsdirektör i Skaraborgs Kommunalförbund 
 Förfrågan om intresse för medlemskap har inkommit från Småkom.  

 
Kommundirektören informerar om följande 
 Kommundirektören har arbetat på halvtid som tillförordnad 

förbundsdirektör i Skaraborgs Kommunalförbund. Ny förbundsdirektör 
är Kristofer Svensson.  

 Läget för covid-19 i Västra Götaland. 
 

Övriga ledamöter informerar om följande 
 Lena Andersson (S) om ansökningar till gymnasieskolan. 

 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/6 

§ 60 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att 
rapportera. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 
 

Beslutsunderlag 
-
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2021/7 

§ 61 Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit handlingar från Skaraborgs 
Kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 
dokument till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Protokoll Skaraborgs kommunalförbund förbundsdirektionen 2021-02-

05  
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2021/8 

§ 62 Rapport från de kommunala bolagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att 
rapportera. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 
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