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 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-02-09 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 9 februari 2021 kl 14:00-15:55, ajournering kl. 
15:00-15:10 

Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 
Rasmus Hägg (S) 
Lina Dahm (S) 
Ann Ohlsson (L) 
Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande 
Mikael Faleke (M) 
Maria Maric (KD) 
Åse Nicklasson (SD) 
Kristoffer By (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Jan Hanna (S) 
Susanne Johansson (S) 
Thomas Carlsson (S) 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD), §§ 4-12 
Heinz Barath (SD) 
Marcus Lindström (SD) 
 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Frida Blomqvist, kanslichef, §§ 3-4 
Ulf Jansson, ekonomichef, §§ 5-6 

 
Utses att justera Per-Olof Andersson (M)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2021-02-10  
 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-12 

 Josefin Karlsson  
Ordförande   
 Rolf Eriksson (S)  
Justerare   
 Per-Olof Andersson (M)  

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-02-09 
Anslagsdatum 2021-02-11 Anslag tas ner 2021-03-05 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2021-000003 000 

KS § 1 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Per-Olof Andersson (M) att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KS § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000014 000 

KS § 3 Redovisning av avtalssamverkan 2020 för 
kommunstyrelse och nämnder 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen av avtalssamverkan 2020 för kommunstyrelse och nämnder.  

Ärendet 

Enligt kommunallagen finns möjlighet för kommuner att ingå avtal om att någon av 
kommunens uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas 
avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. Av förarbetena (prop. 
2017/18: 151 s. 59) framgår att kravet omfattar samtliga samverkansavtal, såväl sådana 
som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal med samma innebörd som ingås med 
stöd av bestämmelser i speciallagstiftning.  

Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen ska sammanställa befintliga och 
nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med rapporteringen är 
att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska 
återges. Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få en 
överblick över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. Det är också 
upp till kommunen att avgöra hur rapporteringsskyldigheten fullgörs. I Tibro kommun görs 
detta genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende till fullmäktige gällande 
redovisningen för avtalssamverkan 2020. Redovisningen baseras på uppgifter från 
respektive förvaltning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-01-22 
Redovisning av avtalssamverkan 2020 för kommunstyrelse och nämnder  

Beslut delges 

Kommunrevisionen 

___________________ 
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 Dnr 2020-000340 00 

KS § 4 Kommunstyrelsens bedömning av 
kommunens samlade system för 
internkontroll 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunens samlade system för intern kontroll 2020 anses tillräcklig, även om 
nämndernas följsamhet till reglementet kan förbättras, 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över reglementet för intern kontroll och 
tillhörande anvisningar. Uppdraget ska vara slutfört senast i september 2021.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om reglemente för intern kontroll för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder.  

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll inom det egna 
verksamhetsområdet samt det övergripande ansvaret för att nämnderna följer 
reglementet. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde är tillräcklig. 

Enligt reglementet ska nämnderna senast i december rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt 
ske till kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas återrapportering utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och föreslå åtgärder till förbättring.  

Utifrån nämndernas återrapportering är kommunledningskontorets bedömning att 
kommunens samlade system för internkontroll är tillräckligt men att nämndernas 
följsamhet till reglementet kan förbättras. För att säkerställa att ansvar, uppdrag och 
dokumentationskrav är tydligt bör kommunledningskontoret göra en översyn av 
reglementet och anvisningar, i dialog med övriga förvaltningar. Eventuella förändringar av 
reglementet beslutas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-01-20 
Rapportering av internkontroll 2020, kommunstyrelsen 
Rapportering av internkontroll 2020, barn- och utbildningsnämnden 
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Rapportering av internkontroll 2020, socialnämnden 
Rapportering av internkontroll 2020, samhällsbyggnadsnämnden 
Rapportering av internkontroll 2020, byggnads- och trafiknämnden 
Rapportering av internkontroll 2020, kollektivtrafiknämnden 
Rapportering av internkontroll 2020, kultur- och fritidsnämnden 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000021 04 

KS § 5 Budget 2022 - Nämndernas 
uppdragsramar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge nämnderna i uppdrag att redovisa en ramminskning med 1 % i 2022 års driftbudget 
samt att redovisa en minskning med 3 % fram till och med 2024 års driftbudget,  

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa en investeringsbudget om 15 
miljoner kronor per år 2022-2024 för den skattefinansierade verksamheten exklusive 
exploateringsprojekt, Ransbergs skola och de investeringar som utreds i 2021 års 
lokalutredning.    

Reservation 
Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Åse 
Nicklassons (SD) förslag.      

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställer i februari uppdrag till nämnderna avseende budget 2022. 
Dessa redovisas under april och behandlas sedan på budgetberedningens möten i april-
maj innan beslut avseende skattesats, investeringsbudget och nämndernas 
driftbudgetramar fattas av kommunfullmäktige i juni. 

I samband med budgetupptakten den 19 januari 2021 presenterades en framskrivning av 
kommunens resultat för 2022-2024 som baserades på det som är känt gällande intäkts- 
och kostnadsutvecklingen. Framskrivningen visar på ett förbättrat resultat 2022 (3,5 
miljoner kronor) och kraftiga försämringar 2023-2024 (cirka -11 miljoner kronor per år). 
Resultatet 2024 stannar vid -12 miljoner kronor, vilket är cirka 27 miljoner kronor lägre än 
de cirka 15 miljoner kronor som ett resultat om 2 % av skatter och statsbidrag motsvarar 
och ofta hålls som ett riktmärke för en god resultatnivå. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande: 

”att ge nämnderna i uppdrag att redovisa en ramminskning med 1 % i 2022 års 
driftbudget, 

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa en investeringsbudget om 15 
miljoner kronor per år 2022-2024 för den skattefinansierade verksamheten exklusive 



 Sida 9 (17)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-02-09 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

exploateringsprojekt, Ransbergs skola och de investeringar som utreds i 2021 års 
lokalutredning 

att nämnderna ska ta fram en konsekvensanalys över vilka besparingar som ska göras 
och att dessa ska presenteras för kommunstyrelsen.” 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras mellan kl. 15.00-15.10. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Åse Nicklassons (SD) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-01-25 
Budgetförutsättningar 2022-2024  

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000038 04 

KS § 6 Årsredovisning 2020 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Ärendet 

Ekonomichef Ulf Jansson informerar om årsredovisning 2020 för Tibro kommun. Det 
preliminära resultatet för kommunen är drygt 25 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner 
kronor bättre än budgeterat.       

___________________ 
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 Dnr 2021-000002 77 

KS § 7 Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

Ärendet 

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för barn 
och unga. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 
vinna på att slås samman till en. Resultatet blev då ”Samverkan för barns och ungas 
hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Behov av stöd, 
vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa 
problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  

Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen och 
kommunerna.  

Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger struktur 
och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun 
och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser.  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar i beslut 2020-12-04 § 116 
medlemskommunerna att besluta om överenskommelsen.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-01-19 
Skaraborgs kommunalförbund, Direktionens protokoll 2020-12-04 § 116 
Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 
Powerpoint - Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Beslut delges 

Skaraborgs kommunalförbund 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Folkhälsostrateg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000007 000 

KS § 8 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 och 2021-02-02 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000008 000 

KS § 9 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Beslut om tf. förvaltningschef jul och nyår 2020, 2020-12-15, Dnr 2020-000117.002 

Beslut att avstå att svara på remissen Uppföljning av Regional handlingsplan för 
klimatanpassning, som gällt 2018-2020, 2021-01-12, Dnr 2020-000352.08 

Beslut att ställa in kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-19, 2021-01-
11 

___________________ 
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 Dnr 2021-000015 000 

KS § 10 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 1-10 2021, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 000 

KS § 11 Information 2021 

Ekonomichef Ulf Jansson informerar om kommunens placerade medel.  

Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar om 
- Möte med Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 
- Möte med Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om 
- Aktuellt läge i kommunen med anledning av Coronapandemin 
- Inkommen remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Raoul 
Wallenbergskolorna Skaraborg AB om godkännande som huvudman för nyetablering av 
en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Tibro kommun.    

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 000 

KS § 12 Ev. brådskande ärenden 

Inga brådskande ärenden.  

___________________ 

 


