
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-01-11 

Sida 1 av 4 

 

 

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 
2023-01-11 kl. 08:30-14:40  Sessionssalen 

§§ 1-26 

Beslutande 
Runo Johansson (L) ordförande, Ingela Backman (S) vice ordförande, Johan Liljegrahn (M), Ida 
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Tjänstepersoner 
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Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg § 1 
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§ 1 Information om näringslivsfrågor 
KS 2023/2 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategen informerar om aktuella näringslivsfrågor. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 2 Beslut om antagande av taxor och avgifter för 
social- och omvårdnadsnämnden för år 2023 
KS 2022/387 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till social- och omvårdnadsnämnden 

för genomförande av risk- och konsekvensbeskrivning i de delar som avser 
avgiftsjusteringar som utgör mer än indexuppräkning (justeringar markerade med asterix i 
taxedokumentet), risk- och konsekvensbeskrivning som visar vad höjning av dessa taxor 
och avgifter får för konsekvens för social- och omvårdnadsnämndens budget för år 2023 
och 2024 samt jämförelse med jämförbara kommuner gällande taxor och avgifter för 
brukarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, § 126/2022, föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta taxor och avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 2023 enligt upprättat förslag att gälla 
från och med den 2023-01-01. 

Beslut om en ändrad taxa eller avgift där justering överstiger förändringen av prisbasbeloppet ska 
fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett beslut från kommunfullmäktige om att taxan ska 
gälla från och med 2023-01-01 skulle innebära att taxan börjar tillämpas från en tidpunkt som 
ligger innan kommunfullmäktiges beslut. Eftersom förslaget innebär en höjning av avgifterna 
jämfört med nu gällande taxa är beslutet till nackdel för kommunmedlemmarna.  

Enligt 2 kap. 4 § kommunallagen får kommuner inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är 
till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.  

Att fatta beslut om att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, trots att beslut härom fattas av 
kommunfullmäktige efter denna tidpunkt, skulle således strida mot lag. Det har inte framkommit 
några synnerliga skäl till varför beslutet skulle gälla med tillbakaverkande kraft. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att anta taxor och 
avgifter för social- och omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 2023-02-01. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för social- och 
omvårdnadsnämnden 2023 att gälla från och med 2023-02-01. 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare taxor och avgifter inom 
omvårdnadsavdelningen, taxa för dödsboförvaltning samt taxor och avgifter för 
serveringstillstånd. 

o föreslå kommunfullmäktige att besluta om omedelbar justering av paragrafen. 
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- Jonas Storm (S), Ingela Backman (S), Bengt Karlsson (S) och Lena Andersson (S) föreslår 
kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till social- och omvårdnadsnämnden 
för genomförande av risk- och konsekvensbeskrivning i de delar som avser 
avgiftsjusteringar som utgör mer än indexuppräkning (justeringar markerade med asterix i 
taxedokumentet), risk- och konsekvensbeskrivning som visar vad höjning av dessa taxor 
och avgifter får för konsekvens för social- och omvårdnadsnämndens budget för år 2023 
och 2024 samt jämförelse med jämförbara kommuner gällande taxor och avgifter för 
brukarna  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Storm med 
fleras förslag om återremiss.  

Ordföranden ställer först Storm med fleras förslag om återremiss under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxor och avgifter för social- och omvårdnadsnämnden”, 

kommunjurist Elinor Stenberg, 2022-12-16. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om taxor och avgifter för 

social- och omvårdnadsnämnden 2023”, 2022-12-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter 2023”, förvaltningsekonom Ola Pettersson, 

2022-11-28. 
 Social- och omvårdnadsnämndens taxor och avgifter 2023. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 

7



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-01-11 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Information om Framtidsdagen 2023 
KS 2023/58 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningens kvalitetsutvecklare informerar om genomförandet av 
Framtidsdagen 2023. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om Framtidsdagen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2023-01-03. 
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§ 4 Beslut om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – oktober år 2022 
KS 2022/23 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport för Tidaholms 

kommun samt att lägga den till handlingarna. 
 

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar ett underskott för 
år 2022. Nämnderna har upprättat åtgärdsplaner som minskar underskotten man har inte lyckats 
hantera underskotten fullt ut. Nämndernas påverkansmöjligheter begränsas av att det är få 
månader kvar på året. Övriga nämnder prognostiserar för ett överskott. 

Budgeten för år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av 
skatter och bidrag. Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 50,4 miljoner kronor 
vilket är ett överskott mot budget på 31,5 miljoner kronor. Det motsvarar 5,7 procent av skatter 
och bidrag vilket innebär att kommunen uppnår resultatmålet för år 2022.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att resultatet kommer att minska kommunens 
lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. Både lånebehov 
och räntor förväntas stiga de kommande åren. En ökad egenfinansiering har en positiv effekt på 
finansiella kostnader.  

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

för Tidaholms kommun samt att lägga den till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 141/2022 ”Beslut om månadsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari – oktober år 2022”, 2022-12-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende oktober år 
2022”, controller Anna Johansson, 2022-11-28. 

 Månadsrapport oktober 2022 (Tidaholms kommun). 
 

Sändlista 
Berörda nämnder 
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§ 5 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende november månad år 
2022 
KS 2022/22 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos för kommunstyrelsen 

avseende november 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 ska ta fram en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter 
februari, april, oktober och november månad. Även kommunstyrelsen ska ta fram en ekonomisk 
uppföljning för sin verksamhet. 

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, 8,6 miljoner kronor. Resterande del av 
överskottet, 0,4 miljoner kronor, prognostiseras inom kommunstyrelsens verksamheter och 
består till största del av personalkostnader. 

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

kommunstyrelsen avseende november samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om helårsprognos för kommunstyrelsen avseende november år 

2022”, controller Anna Johansson, 2022-12-05. 
 Helårsprognos november 2022 (Kommunstyrelse). 

 
Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 6 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 
2022 
KS 2022/21 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade helårsprognoser för nämnderna samt 

att lägga dem till handlingarna. 
 

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

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

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att nämnden ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom 
tilldelad budget. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget.  

Helårsprognosen för Tidaholms kommun visar sammantaget ett överskott jämfört med budget, 
trots att ekonomisk obalans identifierats inom nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden samt social- 
och omvårdnadsnämnden prognostiserar för ett underskott år 2022. Övriga nämnder 
prognostiserar ett överskott för året. Åtgärdsplaner har upprättats som minskar underskottet i 
berörda nämnder, men underskotten hanteras inte fullt ut inom tilldelad budget. Nämndernas 
påverkansmöjligheter begränsas av att det är få månader kvar på året. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet kommer att minska 
kommunens lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av finansiering med eget kapital. 
Både lånebehov och räntor förväntas att stiga de kommande åren och en ökad egenfinansiering 
har positiv effekt på finansiella kostnader.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade helårsprognoser 

för nämnderna samt att lägga dem till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om helårsprognoser för nämnderna avseende januari-november 

år 2022”, controller Anna Johansson, 2022-12-15. 
 Rapport ”Helårsprognos november 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)”. 
 Rapport ”Helårsprognos november 2022 Social- och omvårdnadsnämnden”. 
 Rapport ”Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november månad år 

2022”. 
 Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende november månad år 

2022”. 
 

Sändlista 
Berörda nämnder 
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§ 7 Beslut om budget för kommunstyrelsen för år 
2023 
KS 2022/284 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens detaljbudget för år 2023 för 

respektive enhet/avdelning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetram för år 2023 beslutades av kommunfullmäktige i samband med att 
Strategisk plan och budget för åren 2023-2025 antogs. Kommunstyrelsen ska anta en detaljbudget 
för de verksamheter som ligger under kommunstyrelsen.  

Detaljbudgeten för kommunstyrelsens olika enheter/avdelningar är baserad på en behovsstyrd 
fördelning utifrån planerad verksamhet och underlag för kostnader avseende år 2023. 
Kommunledingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget enligt nedan, beloppen anges i 
tusentals kronor. 

Budget 2023 

1001 Nämnd och utskott 5 352 

1102 Oförutsedda behov 192 

1201 Näringslivsenhet 3 638 

1205 Räddningstjänst 13 058 

1209 Övrig verksamhet 1 873 

1301 Kommunledning 1 804 

1302 Kansliavdelning 4 298 

1303 Personalavdelning 5 726 

1304 Personalbefrämjande åtgärder 2 507 

1305 Ekonomiavdelning 13 291 

1306 IT-avdelning 12 005 

1307 Bemanningsenhet - 

1309 KLF gemensamt 3 914 

Totalt 67 659 
De delar som innefattar centrala kostnader för pensioner, bidrag, transfereringar och riktade 
budgetprioriteringar återfinns under finansförvaltningen. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstyrelsens 

detaljbudget för år 2023 för respektive enhet/avdelning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 143/2022 ”Beslut om budget för 

kommunstyrelsen för år 2023”, 2022-12-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunstyrelsens detaljbudget och 10 åriga 

investeringsbehovsanalys”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-11-25. 
 ”Arbetsmaterial: Analys 10-åriga investeringsbehov - 2024-2034-Version 1.1 

Kommunstyrelsen”, 2022-11-15.  

Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 8 Beslut om slutredovisningar av avslutade 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 

slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överstiger 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige.  Projekt som är av löpande karaktär 
undantas. Slutredovisningen ska göras i samband med årsredovisningen. 

Då samhällsbyggnadsnämnden inte slutredovisat samtliga investeringsprojekt enligt 
ekonomistyrprinciperna beslutade kommunstyrelsen, § 111/2022, att samhällsbyggnadsnämnden 
skulle inkomma med kompletteringar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en tjänsteskrivelse som innehåller information om 
projekts genomförande, tidsramar samt ekonomiskt utfall. Tjänsteskrivelsen inkluderar de större 
projekt som har slutförts de senaste åren men det saknas redovisning för flera projekt som borde 
varit med.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget och ärendena har inte hanterats i enlighet 
med ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.  

För att säkerställa att beslutade ekonomistyrprinciper efterlevs i fortsättningen bör 
investeringsprocessen inkluderas i den interna kontrollen. 

De projekt som har färdigställts fram till år 2021 har samhällsbyggnadsnämnden bedömt som 
slutredovisade i sin rapport.   

Kommunledningsförvaltningen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att följa 
ekonomistyrprinciperna vid hantering av de investeringsprojekt som färdigställs under år 2022.  
Slutredovisning av slutförda investeringsprojekt under år 2022 förväntas ske i samband med 
årsredovisning på det sätt som är beslutat.   

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna upprättade slutrapporter. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 142/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 
avslutade investeringsprojekt”, 2022-12-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 
Holmvik, 2022-11-16. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för  
mandatperioden 2019-2023”, 2022-10-20. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 
2019-2023”, Johan Elgh 2022-10-12. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt” 2022-06-27. 
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§ 9 Beslut om beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen 
KS 2022/348 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på beslutattestanter med 

ändringen att Anna-Karin Skatt byts ut mot Ingela Backman på projekt 93060 
”Investeringsreserv” samt att Jan-Ove Piehl byts ut mot Yvonne Andersson på ID 1006 
”Valnämnd”. Förslaget gäller från och med 2023-01-20. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag på beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens verksamheter från och 
med 2023-01-20. 

Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen får ekonomichef besluta om ändring och 
komplettering av beslutattestanter under året för kommunstyrelsens verksamheter och för 
balansräkning.  

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

beslutattestanter. Förslaget gäller från och med 2023-01-20. 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på 

beslutattestanter med ändringen att Anna-Karin Skatt byts ut mot Ingela Backman på 
projekt 93060 ”Investeringsreserv” samt att Jan-Ove Piehl byts ut mot Yvonne Andersson 
på ID 1006 ”Valnämnd”. Förslaget gäller från och med 2023-01-20. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om beslutsattestanter för kommunstyrelsen”, ekonomichef 

Louise Holmvik, 2022-12-27. 
 Attestanter verksamheter kommunstyrelsen från och med 2023-01-20. 

Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 10 Beslut om firmatecknare för Tidaholms 
kommun 
KS 2022/348 

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

gäller från och med 2023-01-20. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed förslag till firmatecknare för Tidaholms 
kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med 2023-01-20. 

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

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Sundén 
Kommundirektör 

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

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Anna Johansson 
Controller 

med kontrasignering med en annan av följande personer: 

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 
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Anna Johansson 
Controller 

 

 

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

Petra Larsson 
Inköpssamordnare 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

Mirjana Dragojevic 
Ekonom 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Federico Dell’Anna 
Förvaltningsekonom 

Ola Pettersson 
Förvaltningsekonom 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Annika Gustavsson 
Ekonom 

Anna Johansson 
Controller 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, 
ansökan om ersättning för mervärdesskatt och inkomstdeklaration, utse var och en för sig av 
följande personer: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Cecilia Forendal 
Ekonom 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

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

Marie Gulliden 
Lönekonsult 

Sofia Petersson  
Personalkonsult  

Maria Johansson  
Personalchef 

Danilo Mihajlovic 
Personalkonsult 

Anna Ståhl 
Redovisningsansvarig 

 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och borgensåtagande utse var 
och en för sig av följande personer: 

Runo Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingela Backman 
Kommunstyrelsens vice ordförande 

med kontrasignering med en annan av: 

Louise Holmvik 
Ekonomichef 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag på 

firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2023-01-20. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare för Tidaholms kommun från och med 2023-01-20”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-12-15. 

Sändlista 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
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§ 11 Beslut om prioritering för Styrel 
KS 2022/254 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta listan för Styrel i Tidaholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska enligt Statens energimyndighets författarsamling (STEMFS 2013:4) identifiera 
samhällsviktiga verksamheter inom egen verksamhet och inom sitt geografiska område. Därefter 
ska verksamheterna prioriteras efter klasserna i förordning (2011:931) om planering för 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 

Elektricitet är en färskvara som inte kan lagras. Det måste vid varje given tidpunkt råda stor balans 
mellan användning och produktion av el. Om efterfrågan är större än tillgången riskerar hela 
elnätet att slockna. 

Styrel är ett verktyg och ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga 
elanvändare vid en kortsiktig elbrist som medför behov av manuell frånkoppling för delar av 
elnätet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta listan för Styrel i Tidaholms 

kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 144/2022 ”Beslut om prioritering för Styrel”, 

2022-12-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Styrel prioritering i Tidaholms kommun”, säkerhetssamordnare Peder 

Samuelsson, 2022-11-22. 
 Planeringsdokument 1, uppgifter om samhällsviktiga elanvändare i Styrel. 

Sändlista 
Säkerhetssamordnaren  
Kommundirektören  
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§ 12 Beslut om inkallelseordning för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/349 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa en inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna. Inkallelseordningen ska bygga på förslag från de politiska partierna. 

Förslag till inkallelseordningen har inkommit enligt följande: 

Parti: Inkallelseordning: 
  
Centerpartiet  C, L, M, KD 

Kristdemokraterna KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V 

Liberalerna L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 

Miljöpartiet MP, C, V, S, VT, L, KD, M 

Moderaterna M, KD, L, SD, VT, C, MP, S, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, M, KD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, VT, L 

Vi Tidaholm VT, L, KD, M, SD, MP, C, S, V 

Vänsterpartiet V, S 
 

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

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Inkallelseordning för mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2023-01-03. 
 Inkallelseordning – Centerpartiet. 
 Inkallelseordning – Kristdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Liberalerna. 
 Inkallelseordning – Miljöpartiet. 
 Inkallelseordning – Moderaterna. 
 Inkallelseordning – Socialdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Sverigedemokraterna. 
 Inkallelseordning - Vi Tidaholm. 
 Inkallelseordning – Vänsterpartiet. 
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§ 13 Beslut om besvarande av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Anna-Karin Skatt (S) har lämnat in en motion i vilken de bland annat 
framhåller följande. 

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare och innebär en förbättring för 
miljön. Barn som promenerar på morgonen får, enligt motionärerna, bättre inlärningsförmåga, är 
friskare och orkar med dagen bättre då fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, 
välbefinnande och bättre kondition. Motionärerna framhåller även att barn som går till skolan lär 
känna sin närmiljö samtidigt som föräldrarnas stress minskar om de inte behöver anpassa sin tid 
för att skjutsa barnen. 

Motionärerna framhåller att det finns en fantastisk frivilligorganisation i Tidaholm och att det vore 
lämpligt att förutsättningslöst fråga om de kan vara behjälpliga som gående ”busschaufförer”. Det 
skulle även ge tillfälle för möten över generationsgränserna. En annan möjlighet skulle, enligt 
motionärerna, kunna vara att väcka ett intresse hos föräldrar. 

Motionärerna föreslår att det ska: 

- utredas om det finns intresse att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela 
Tidaholms kommun. 

- erbjudas gående skolbuss till skolan som projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 32/2022, att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i beslut, § 81/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
skolchefen av vilken det bland annat framgår följande. 

Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, till exempel ideellt engagerade. 
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Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet för att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, såsom: 
 

- Säkrare skolvägar 
- Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
- Ökad motion/rörelse 
- Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
- Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns det en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller 
från skolan för att någon till exempel har blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver 
samordning också finnas för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig 
som vuxen.  
 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att på så sätt väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte 
efterfrågats aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna men informationsinsatser hade 
kanske kunnat bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 
 

- Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
- Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
- Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköping. Gemensamt för dessa kommuner är att de informerar om 
gående skolbuss via exempelvis hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare att 
undersöka intresset sinsemellan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen 
tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 96/2022. 
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Motionen har skickats till pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation PRO, SPF 
seniorerna och SKPF pensionärerna för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anser att motionen är en bra idé 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 
PRO och SKPF angav vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade av 
deltagande i projektet föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att pensionärsorganisationerna inte är intresserade av 
att delta i projektet och att social- och omvårdnadsnämnden därför föreslår att motionen bör 
avslås. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det som föreslås i motionen ligger utanför 
nämndens verksamhetsområde eftersom gående skolskjuts sker före och efter skoltid. Nämnden 
menar att intentionen med motionen kan tas tillvara genom att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt ett av förslagen till beslut som finns med i 
kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag: 

”Om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.” 

Nämnden har dock inte lagt fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende 
eftersom nämnden har slagit fast att det som föreslås i motionen inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden konstaterar dock att nämnden ser flera positiva aspekter kring 
förslaget samt ser att det skulle vara positivt om till exempel vårdnadshavare skulle gå samman 
och starta ett projekt. Barn- och utbildningsförvaltningen kan bidra genom att sprida information 
om vad gående skolbuss innebär för att inspirera vårdnadshavare, eller andra vuxna, att starta upp 
ett projekt.  

Kommunledningsförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
informera om konceptet gående skolbuss på det sätt som förvaltningen finner vara lämpligt. Det är 
dock inte aktuellt att väcka ett politiskt ärende i frågan eftersom det som föreslås i motionen inte 
bedöms ligga inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

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

motionen. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 146/2022 ”Beslut om besvarande av motion 

om gående skolbuss”, 2022-12-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-11-08. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om gående skolbuss”, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 81/2022 ”Beslut om svar på remiss gällande 

motion om gående skolbuss”, 2022-06-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 
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§ 14 Beslut om utvärdering av kommunens 
hantering av covid-19 
KS 2022/266 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en enklare utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19-pandemin. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen har fått svara på 
följande frågor: 

- Vad upplevde ni fungerade bra under pandemin? 
- Vilka var era största utmaningar under pandemin? 
- Vilka är era viktigaste lärdomar under pandemin? 
- Hur kommer ni att jobba vidare med lärdomarna från pandemin? 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen i huvudsak följande. Mängden information och snabba 
besked var en utmaning men tydliga kommunikationsvägar, samordning av kommundirektören och 
samverkan internt och externt underlättade arbetet. Verksamheterna ställde om, dels till 
distansarbete/distansundervisning och dels utifrån olika restriktioner. Det var dock en sårbar 
situation sett till personalen med hög sjukfrånvaro och nyckelpersoner som var ensamma i sin roll. 

I utvärderingen framkommer det också tydligt att kommunen behöver arbeta aktivt med 
krisarbete även fortsättningsvis och att det är viktigt att ledningsgruppen är rustad för att kunna 
arbeta i en kris.  

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av krisberedskap och krishantering vilket 
även inbegrep hur kommunen hanterat pandemin. Revisorernas samlade bedömning i det 
hänseendet var att kommunen förefaller ha agerat på ett tillräckligt sätt för att säkra 
verksamheten och dess fortsatta drift. Vidare angav revisorerna, som en iakttagelse utifrån 
granskningen, att lärdomar från arbetet under pandemin även fortsättningsvis bör tas tillvara i 
arbetet med krisberedskap. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga utredningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147/2022 ”Beslut om utvärdering av 

kommunens hantering av covid-19”, 2022-12-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utvärdering av kommunens hantering av covid-19”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2022-11-15. 
 Powerpoint ”Pandemiutvärdering Tidaholms kommun”. 
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 Rapport ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 
september 2022 (KS 2022/287). 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
De kommunala bolagen 
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§ 15 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2023/55 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Ida Davidsson (VT) 
- Ingela Backman (S) 
- Bengt Karlsson (S) 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Magnus Erbing (M) 
- Magnus Haglind (VT) 
- Lena Andersson (S) 
- Jonas Storm (S) 

o utse Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Ingela Beckman (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av § 42 i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen ska ha ett 
arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen ska välja en ordförande 
och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

Förslag till beslut 
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Ida Davidsson (VT) 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Magnus Erbing (M) 
- Magnus Haglind (VT) 
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o utse Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
perioden 

- Johan Liljegrahn (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Runo Johansson (L) till 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Ingela Backman (S) 
- Bengt Karlsson (S) 

o utse Ingela Beckman (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Lena Andersson (S) 
- Jonas Storm (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-

2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-03. 

Sändlista 
Personalenheten 
De valda 
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§ 16 Val av kommunstyrelsens personalutskott för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2023/55 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Ida Davidsson (VT) 
- Ingela Backman (S) 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Bengt Karlsson (S) 

o utse Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsens personalutskott för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Ingela Backman (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av § 42 i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen ska ha ett 
personalutskott med tre-fem ledamöter och tre-fem ersättare. Under föregående mandatperiod 
bestod personalutskottet av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen ska välja en 
ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

Förslag till beslut 
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Ida Davidsson (VT) 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 

o utse Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsens personalutskott för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
o utse Ingela Backman (S) till ledamot i kommunstyrelsens personalutskott för 

perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
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o utse Ingela Beckman (S) till vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Bengt Karlsson (S) till 
ersättare i kommunstyrelsens personalutskott för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kommunstyrelsens personalutskott för mandatperioden 2023-

2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-03. 

Sändlista 
Personalenheten 
De valda 
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§ 17 Val av kommunstyrelsens budgetberedning för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2023/55 

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

budgetberedning för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Peter Friberg (M) 
- Runo Johansson (L) 
- Ida Davidsson (VT) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Roger Lundvold (KD) 
- Lennart Nilsson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja en budgetberedning. Det är inte formellt reglerat hur 
budgetberedningen ska se ut utan det är upp till kommunstyrelsen att besluta om beredningens 
sammansättning. 

Förslag till beslut 
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till ledamöter i 

kommunstyrelsens budgetberedning för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Peter Friberg (M) 
- Runo Johansson (L) 
- Ida Davidsson (VT) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Roger Lundvold (KD) 
- Lennart Nilsson (SD) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kommunstyrelsens budgetberedning för mandatperioden 2023-

2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-03. 

Sändlista 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
De valda 
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§ 18 Val av representanter till Litografiska 
akademin för mandatperioden 2023-2026 
KS 2023/56 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o utse Peter Friberg (M) till ersättare i styrelsen för Litografiska akademin för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

o utse följande till ombud vid Litografiska akademins årsstämma för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Ingela Backman (S) 

o uppdra åt de förtroendevalda revisorerna att utse en revisor för Litografiska 
akademin för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Litografiska akademin samt tre 
ombud till Litografiska akademins årsstämma. Kommunen ska även utse en revisor.  

Kultur- och fritidsnämnden brukar besluta om att utse en ledamot i styrelsen för Litografiska 
akademien samt ett ombud vid årsstämman.  

Kommunstyrelsen ska utse följande: 

- en ersättare till styrelsen för Litografiska akademin. 
- två ombud vid Litografiska akademins årsstämma. 
- en revisor för Litografiska akademin.  

 
Samtliga ska utses för mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut 
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o utse Peter Friberg (M) ersättare till ersättare i styrelsen för Litografiska akademin 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

o utse Runo Johansson (L) till ombud vid Litografiska akademins årsstämma för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Ingela Backman (S) till 
ombud vid Litografiska akademins årsstämma för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt de förtroendevalda 
revisorerna att utse en revisor för Litografiska akademin för mandatperioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av representanter till Litografiska akademin för mandatperioden 

2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-03. 

Sändlista 
Litografiska akademin 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunrevisionen  
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§ 19 Val till samordningsförbundet Skaraborg för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/295 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o utse Runo Johansson (L) till ledamot i styrelsen för samordningsförbundet 
Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

o utse Ingela Backman (S) till ersättare i styrelsen för samordningsförbundet 
Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

o utse Runo Johansson (L) till ägarrepresentant för samordningsförbundet 
Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för samordningsförbundet 
Skaraborg för mandatperioden 2023-2026. Kommunstyrelsen ska även välja en ägarrepresentant 
för förbundet. 

Förslag till beslut 
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o utse Runo Johansson (L) till ledamot i styrelsen för samordningsförbundet 
Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

o utse Runo Johansson (L) till ägarrepresentant för samordningsförbundet 
Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Ingela Backman (S) till 
ersättare i styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val till samordningsförbundet Skaraborg för mandatperioden  

2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-03. 
 E-post ”Val till Samordningsförbundet Skaraborg”, 2022-11-28. 

Sändlista 
Samordningsförbundet Skaraborg 
De valda 
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§ 20 Val av ordinarie ombud och ersättare vid 
Kommuninvests föreningsstämmor för 
mandatperioden 2023-2026Val av ordinarie ombud 
och ersättare vid Kommuninvests 
föreningsstämmor för mandatperioden 2023-2026 
KS 2023/57 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o utse Runo Johansson (L) till ordinarie ombud vid Kommuninvests 
föreningsstämmor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

o utse Ingela Backman (S) till ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse ett ordinarie ombud och en ersättare vid Kommuninvests 
föreningsstämmor för mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut 
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Runo Johansson (L) till 

ordinarie ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Ingela Backman (S) till 
ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av ordinarie ombud och ersättare vid Kommuninvests 

föreningsstämmor för mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2023-01-03. 

Sändlista 
Kommuninvest 
De valda 
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§ 21 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, 

2023-01-03. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-14. 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2022-12-14. 
 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2022-11-24. 
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§ 22 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 
2022-11-22 – 2023-01-02. 

KS 2019/326 Länsstyrelsen Västra Götaland - Beslut om tillstånd att få förbruka 
stiftelsens tillgångar (Stiftelsen Sociala samfonden) 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård 
av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med 
mera för år 2023 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner 
enligt SoL år 2023  

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer 
och kontaktpersoner LSS år 2023  

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:48 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem 
och småhus i bostadsrättsform 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:49 Överenskommelse om ändringar och tillägg 
med anledning av förändringar av särskild avtalspension för 
arbetstagare inom räddningstjänst 

KS 2022/5 SKR- Cirkulär 22:51 Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2023 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om 
utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet 

KS 2022/59 Beslut SON 2022-11-22 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

KS 2022/59 Beslut BUN 2022-12-08 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

KS 2022/59 Beslut KFN 2022-12-13 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 

KS 2022/270 Kommunrevisionen - Missiv - Återkoppling avseende 
uppföljandegranskning delegationsordning och kommunstyrelsens 
styrning och ledning 

KS 2022/267 Beslut KFN 2022-12-13 
Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing 

KS 2022/308 Kommunrevisionen - Granskning av ansvarsutövande - 
kommunstyrelsen 

KS 2022/315 Beslut SON 2022-11-22 
Beslut om införande av anställningsrestriktioner 
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KS 2022/362 Beslut SBN 2022-11-17 
Beslut om godkännande av rapport om fastigheter som ej fullt 
nyttjas i kommunal verksamhet 

KS 2022/373 Hela Sverige ska leva - Öppet brev till kommunstyrelsen i 
Tidaholms kommun 

KS 2022/377 Västra Götalands regionen - Äldre röster i vården 
KS 2022/380 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund - Skrivelse TBE-

vaccinering för kommunens personal 
KS 2022/395 SKR - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023 

KS 2022/397 Beslut SBN 2022-12-15 
Beslut om antagande av långsiktig plan för skogsförvaltning 

KS 2022/396 Beslut SBN 2022-12-15 
Beslut om godkännande av slutrapport för implementering av 
måltidsenhet 

 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2023-01-11”, registrator Marie Anebreid, 

2022-11-28. 
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§ 23 Information från kommunalråd, 
kommundirektör och övriga ledamöter 
KS 2023/1 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-01-25 är flyttat till 2023-01-26 på 
grund av Skaraborgsdagen. 

Kommundirektören informerar om följande: 

- Det pågår ett arbete i Skaraborgs kommunalförbund om att samordna effekter av 
satsningarna som görs på bland annat en ny batterifabrik i Mariestad. 

- Det krävs el för att skapa tillväxt vilket kan komma att skapa problem i framtiden 
eftersom elnätet är begränsat. Kommundirektörsnätverket har börjat arbeta med frågan i 
syfte att få till ett samarbete mellan kommunerna i Skaraborg. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 24 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 ett dokument från nämnden. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll från nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg, 2022-12-02. 
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§ 25 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
KS 2022/7 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 

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

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

Beslutsunderlag 
 - 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 Rapport från kommunala bolag 
KS 2022/8 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit dokument från de kommunala bolagen. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Styrelseprotokoll nr 7 Tidaholms Energi AB, 2022-12-15. 
 Styrelseprotokoll nr 8 Tidaholms Elnät AB, 2022-10-06. 
 Tidaholms Energi AB - Koncern, resultatrapport november 2022. 
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