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 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 16 mars 2021 kl 14:00-17:40, ajournering kl. 14:30-
14:40 

Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 
Susanne Johansson (S), ersätter Rasmus Hägg (S) 
Lina Dahm (S) 
Ann Ohlsson (L) 
Andreas Dahlborg (L), ersätter Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande, ej § 16 p.g.a. jäv 
Hampus Borg (M), ersätter Per-Olof Andersson (M), § 16 
Mikael Faleke (M) 
Maria Marić (KD) 
Åse Nicklasson (SD) 
Kristoffer By (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Jan Hanna (S), §§ 13-20, kl. 14.00-16.23 
Thomas Carlsson (S) 
Hampus Borg (M), §§ 13-15, 17-41, tjänstgörande § 16 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD) 
Markus Lindström (SD), §§ 16-41, från och med kl. 14.40 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Ulrika Wennerkull, personalchef, § 15 
Mattias Gustafsson, verksamhetschef Tibro kompetenscenter, § 16 
Peter Legendi, IT- och kommunikationschef, § 17 
Ulf Jansson, ekonomichef, §§ 18-27 
Emma Lindblad, kommunstrateg, §§ 19-20 

 
Utses att justera Per-Olof Andersson (M), Anna-Karin Johansson (C)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2021-03-19  
 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 13-41 

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

§§ 13-15, 17-41 
Anna-Karin Johansson (C) 
§ 16 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-03-16 
Anslagsdatum 2021-03-20 Anslag tas ner 2021-04-11 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2021-000003 000 

KS § 13 Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

___________________ 

 



 Sida 6 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000004 000 

KS § 14 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000086 08 

KS § 15 Svar på motion om att underlätta 
blodgivning på betald arbetstid för 
kommunanställda 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen.   

Ärendet 

En motion om att underlätta blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda inkom 
2020-02-20 från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD). Motionärerna skriver att 
sjukhusen är i stort behov av blod varje dag, att sjukvården inte fungerar utan blodgivare 
och att kostnaderna för blod är stora redan idag för sjukhusen. 

Motionärerna skriver vidare att flera kommuner runt om i landet ger sina anställda 
möjlighet att lämna blod under arbetstid. Sverigedemokraterna föreslår att även Tibro 
kommun ger sina anställda, som har möjlighet, att på betald arbetstid och i samråd med 
kollegor och chefer, lämna blod när det råder blodbrist. De föreslår därför följande: 

Att berörd nämnd får i uppdrag att se över vilka kostnader och vilken 
verksamhetspåverkan motionens förslag skulle innebära. 

Att berörd nämnd får i uppdrag att i samråd med verksamheten Geblod se över om det 
med enkla åtgärder går att underlätta för den anställda att kunna lämna blod på arbetstid. 

Kommunledningskontorets HR-enhet har utrett motionen ur såväl ekonomiskt som 
personellt perspektiv. Sammanfattningsvis innebär förslaget en hög kostnad för 
kommunen då många av kommunens verksamheter kräver ersättande personal i form av 
vikarier när en medarbetare är frånvarande från sitt arbete. Möjligheten för en 
medarbetare att lämna blod på betald arbetstid skulle således innebära dubbla 
lönekostnader för den tid blodgivaren är frånvarande. Därtill innebär förslaget en 
sårbarhet för tredje man då många av kommunens vårdtagare, brukare inom 
funktionsnedsättning, elever och andra grupper påverkas avsevärt när skifte av personal 
sker. Det är även svårt att få in behöriga vikarier för dessa korta arbetspass.  

Om ett erbjudande om blodgivning på betald arbetstid ska ges behöver det vara möjligt för 
alla yrkesgrupper att nyttja erbjudandet. Detta för att säkerställa en lika hantering oavsett 
yrkesgrupp. Detta bedömer arbetsgivaren inte vara möjligt enligt ovanstående 
resonemang. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), med instämmande av Mikael Faleke (M), Maria Marić (KD), Per-Olof 
Andersson (M) och Kristoffer By (SD) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras mellan kl. 14.30-14.40. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-12 
Motion om att underlätta blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda, 2020-02-20  

Beslut delges 

Motionärerna 

___________________ 
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 Dnr 2021-000045 05 

KS § 16 Tibro kommuns avtal med Mediapoolen 
Västra Götaland AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Tibro kommuns avtal med Mediapoolen Västra Götaland AB ska sägas upp från och 
med 2022-12-31, 

att skolchefen ges i uppdrag att underteckna en skriftlig uppsägning. 

Notering 

Per-Olof Andersson (M) deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av 
jäv.  

Ärendet 

Tibro kommun har genom barn- och utbildningsnämnden avtal med Mediapoolen Västra 
Götaland AB. Bolaget har sedan 2001 i uppdrag att förse (de via avtal ingående) 
kommunernas verksamheter inom förskola, skola och äldreomsorg med AV-media i form 
av kvalitetssäkrat pedagogiskt innehåll. I uppdraget ingår också att vara en resurs för 
kompetensutveckling. Därtill ingår att tillgodose kommunernas behov av tekniska 
lösningar för ljud och bild. Samverkan syftar till att förenkla och kostnadseffektivisera 
hanteringen och administrationen. 

Ägarna består av Skaraborgs Kommunalförbund (1/3), Sjuhärads Kommunalförbund (1/3), 
Fyrbodals Kommunalförbund (1/6) samt Uddevalla kommun (1/6). Bolagets huvudkontor 
är beläget i Skövde med filialer i Borås och Uddevalla. Verksamheten bedrivs utan 
vinstintresse.  

Frågan om fortsatt avtal med Mediapoolen är aktuell inom skolchefsgruppen i Skaraborg. 
Tibro kommuns nuvarande avtal från 2017 gäller till och med 31 december 2022, och 
förlängs med två år om det inte sägs upp senast 31 mars 2022. Kommunerna Skara, Hjo 
och Mariestad har inget avtal sedan 1 januari 2021. För övriga kommuner pågår ett arbete 
med omförhandling om ett nytt avtal för dessa kommuner med i stort sett oförändrade 
villkor. Avgiften till Mediapoolen kommer fortsatt vara 17,50 kr per invånare under 2022. 
Dessa kommuner ska senast 31 mars 2021 meddela sitt beslut till Mediapoolen. 

Då frågan om avtal med Mediapoolen berör fler verksamhetsområden inom kommunen än 
barn- och utbildningsnämndens har ärendet beretts kommunövergripande och lämnas till 
kommunstyrelsen för beslut. 
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Sammanfattningsvis förordas att Tibro kommuns nuvarande avtal med Mediapoolen sägs 
upp. Avtalet löper då ut 31 december 2022. Barn- och utbildningsförvaltningens syn på 
frågan spelar stor roll då de är den förvaltning som har störst erfarenhet av Mediapoolens 
tjänster och ingår i de sammanhang där Mediapoolens uppdrag och roll diskuteras. 
Förvaltningen anser att nuvarande resurser skulle kunna användas på ett klokare sätt. Via 
avtal med andra leverantörer har förvaltningen större valmöjlighet att få det IT-stöd som 
det finns behov av, och dessutom till en lägre kostnad. Mediapoolens roll anses ha 
spelats ut i och med den digitala utvecklingen och den stora marknad som nu finns av 
samma tjänster. 

Den fördel som avtalet med Mediapoolen innebär för kommunen som helhet vad gäller 
inköp av teknisk utrustning via avrop istället för upphandling anses inte i sig motivera till 
fortsatt avtal. Denna fördel måste ses i relation till den årliga avgiften på 200 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-25 

Beslut delges 

Skolchef 
Utvecklingsledare, Barn & Utbildning 
Vård- och omsorgschef 
IT- och kommunikationschef 

___________________ 
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 Dnr 2020-000256 005 

KS § 17 Redovisning av uppdrag att utreda 
möjligheter och kostnader för att 
webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden med bild 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget om att utreda möjligheter och kostnader för 
att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med bild redovisat. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att nuvarande webbradiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden ska övergå till 
webbsändning med både ljud och bild, 

att både utrustning och sändning inledningsvis ska köpas som tjänst till en kostnad om 
cirka 100 000 kronor per år. Eventuell sändning år 2021 finansieras inom 
kommunfullmäktiges driftbudget. Fortsatt finansiering tas med i budgetarbetet för år 2022, 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda så att sändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden med både ljud och bild kan påbörjas så snart som 
möjligt efter att kommunfullmäktige har återgått till fysiska sammanträden i Tibrosalen, 
Inredia, 

att en utvärdering av webbsändningens kvalitet ska ske efter tre sändningar, 

att Tibro kommun ska åberopa undantag från EU-direktivet avseende tillgänglighet till 
digital offentlig service.  

Ärendet 

Kommunfullmäktiges sammanträden har sänts via webbradio sedan september 2015. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14 § 48 att ge kommunledningskontoret i uppdrag 
att utreda möjligheter och kostnader för att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden med bild. Detta med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 
§ 43 om att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott får sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans, med ljud- och bildöverföring i realtid. 

Förvaltningen angrep uppdraget utifrån de förutsättningar som tekniken för distansmöten 
medför i den lokal där kommunfullmäktige normalt sett sammanträder. Svaret från 
kommunledningskontoret var att det inte går att genomföra bildsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträde med befintlig kamera, utan att det krävs investeringar i 
ytterligare teknik och höjda driftkostnader. Därav blev förvaltningens förslag att inte 
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rekommendera någon ändring av nuvarande sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden, utan istället öka allmänhetens intresse för kommunala beslut genom 
satsningar på kommunikation inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
2021. 

Redovisningen behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-08 § 167, men 
återremitterades för att utreda och presentera flera olika alternativ gällande kvalité och 
kostnad av webbsändning med bild och ljud av kommunfullmäktiges sammanträden. 
Därtill presentera omvärldsanalys av webbsändningar i jämnstora kommuner, 
avseende kostnad och räckvidd. 

Den kompletterande utredningen innehåller en utökad beskrivning av möjliga alternativ 
och en omvärldsspaning gällande andra kommuners lösningar för bildsändning av 
politiska sammanträden. Utredningen visar att tidigare kostnadsuppskattningar var rimliga 
och kommunledningskontoret anser fortsatt att det krävs investeringar i ny teknik och 
höjda driftkostnader för att få en fullgod lösning för bildsändning. Om den politiska viljan är 
att sända kommunfullmäktiges sammanträden med ljud och bild förordar 
kommunledningskontoret alternativet att köpa allt, det vill säga både utrustning och 
sändning, som tjänst. Kostnaden uppskattas till cirka 100 000 kronor/år.  

På grund av Coronapandemin är det osäkert när kommunfullmäktiges sammanträden kan 
återgå till fysiska möten, och därmed när bildsändning skulle kunna bli aktuellt. För år 
2021 skulle finansieringen av de merkostnader som uppstår vid en eventuell övergång 
från webbradiosändning till webbsändning med bild kunna ske inom kommunfullmäktiges 
driftbudget. Fortsatt finansiering får tas med i budgetarbetet för 2022.  

Kommunledningskontoret anser vidare att det är kommunfullmäktige som bör besluta i 
frågan om en eventuell övergång till webbsändning med bild av kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Marić (KD) föreslår att den sista att-satsen ska kompletteras med att det är 
webbsändningens kvalitet som ska utvärderas samt att kommunstyrelsen ska besluta om 
ytterligare en att-sats enligt följande: ”att Tibro kommun ska åberopa undantag från EU-
direktivet avseende tillgänglighet till digital offentlig service”. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Maria Marićs (KD) båda tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Marićs (KD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-02-15 
Komplettering av redovisning av uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för att 
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webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med bild, 2021-02-12 
Protokoll kommunstyrelsen 2020-12-08 § 167 
Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för att webbsända 
kommunfullmäktiges sammanträden med bild, 2020-11-05 

Beslut delges 

IT- och kommunikationschef 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 

___________________ 
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 Dnr 2021-000048 04 

KS § 18 Överföring av investeringsmedel för 
projekt östra Tibro 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att 300 000 kronor för projekt 3342 Avloppsledningar Östra Tibro förs över från 2020 års 
investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.  

Ärendet 

Avloppsledningsprojektet Projekt Östra Tibro planerades vara slutfört år 2020, vilket 
medförde att projektet inte fördes över till 2021 års investeringsbudget. Projektet kommer 
dock att fortsätta under början av 2021, varför 300 000 kronor behöver föras över från 
2020 års investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.     

Det arbete som kvarstår är montering av styrskåp och strömmatning från en närbelägen 
transformator. Styrskåp samt montering och idrifttagning är beräknat till cirka 170 000 
kronor. Därtill kommer nedläggning av matarkabel samt anslutningsavgift till Vattenfall, 
med en beräknad kostnad om cirka 60 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-22 § 18   

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000039 04 

KS § 19 Årsredovisning 2020 - kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens verksamhet under 2020 samt årets ekonomiska utfall.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen hade tre mål för 2020 där samtliga mål är delvis uppnådda.  

Prioriterade nämndmål Måluppfyllelse 

Mål 1: öka tillgängligheten till den 
kommunala servicen för såväl invånare, 
besökare som näringsliv 

 

Mål 2: öka invånarnas delaktighet och 
inflytande i samhällsutvecklingen 

 

Mål 3: stärka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare 

 

 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter redovisar sammantaget ett 
ekonomiskt utfall som innebär ett överskott med 6,3 miljoner kronor gentemot driftbudget. 

Kommunfullmäktige redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,4 miljoner kronor. 
Överskottet är främst hänförbart till lägre kostnader för sammanträdesarvoden.  

Kommunstyrelsens överskott uppgår till 1,9 miljoner kronor. Några av de viktigaste 
avvikelserna är kvarstående centralt avsatta medel för löne- och prisökningar samt lägre 
kostnader för arvoden och resor/utbildningar.  

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott om 4,0 miljoner kronor. Överskottet är 
främst hänförbart till förskjutning av utvärderingsuppdrag om kompetenscenter samt 
utredning av organisatorisk tillhörighet av Mini-Zoo. Kostnader för vaccinering av personal 
mot säsongsinfluensan har tillkommit samt ökade kostnader för julgåva till anställda. 
Överskottet beror även på överskott inom integrationsverksamheten, Tillväxt Tibro och 
HR-enheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-18 
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Beslut delges 

Kommunchef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000038 04 

KS § 20 Årsredovisning 2020 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen besluta att fastställa årsredovisningen för 2020 samt överlämna 
densamma till kommunfullmäktige för godkännande.  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag 
arbetat fram förslag till årsredovisning 2020 för Tibro kommun. Kommunfullmäktige tog i 
december beslut om vilka investeringar som ska fortgå under 2021 och vilka medel som 
ska överföras till 2019 års budget med anledning av detta. Kommunens resultat för 2020 
uppgår till 32,2 miljoner kronor och investeringsutfallet blev 100,6 miljoner kronor. Den 
under året pågående pandemin har påverkat det ekonomiska utfallet påtagligt. 
Koncernens resultat 2020 är 41,5 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktiges båda mål bedöms i huvudsak vara uppnådda.  

Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse 

Mål 1: Stärka Tibro som en attraktiv 
kommun för invånare och besökare där 
mångfald ses som en tillgång 

 

Mål 2: Bidra till ett kreativt och nyskapande 
näringsliv 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-02-26 
Årsredovisning 2020 - Tibro kommun  

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000043 04 

KS § 21 Ekonomisk uppföljning per 28 februari 
2021 - kommunstyrelsens ansvarsområde 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos per 28 februari 2021 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har per 28 februari 2021 upprättat ekonomisk prognos för 
helåret 2021 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ansvarsområde. Prognosen 
visar ett överskott gentemot budget med 1,35 miljoner kronor. Överskottet är hänförbart till 
kommunledningskontoret 0,9 miljoner kronor, kommunstyrelsen 0,4 miljoner kronor och 
kommunfullmäktige 0,1 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-26 
KF och KS driftprognos per 210228 

___________________ 
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 Dnr 2021-000051 04 

KS § 22 Engångsanslag i driftbudget 2021 för ny 
översiktsplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att byggnads- och trafiknämnden tilldelas 145 000 kronor ur 
anslaget för KS oförutsett för kostnader under 2021 gällande ny översiktsiktsplan.  

Ärendet 

Byggnads- och trafiknämnden har 2019-2020 haft ett extra tillskott om 1 miljon kronor för 
framtagandet av ny översiktsplan. Arbetet kring den nya översiktsplanen kommer fortgå in 
på år 2021. Byggnads- och trafiknämnden föreslås därför beviljas att nyttja de 145 000 
kronor som kvarstår av den miljon som tidigare anslagits. Finansiering sker genom att 
kommunstyrelsens anslag för oförutsett nyttjas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-02-19  
Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2021-02-23 § 15 

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000052 04 

KS § 23 Justeringar i investeringsbudgeten för år 
2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande justeringar i 
investeringsbudgeten 2021: 

att projekt avseende gång- och cykelväg Ransbergs skola justeras så att budget 2021 
uppgår till 200 000 kronor för projektering och att projektet i övrigt inarbetas i budget 
2022-2024, 

att projekt avseende renovering av bro vid Brokvarn utgår, 

att projekt avseende avlopp Anderstorp utgår ur 2021 års budget och inarbetas i budget 
2022-2024, 

att 330 000 kronor för projekt 3470 avseende Gestaltningsprogrammet överförs till 2021 
års investeringsbudget.  

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2021-02-22 § 17 kommunfullmäktige besluta 
om justeringar i investeringsbudgeten för år 2021. Följande investeringar föreslås utgå 
alternativt flyttas från budget 2021 till budget 2022, eftersom projekten inte är prioriterade 
för 2021:  

att projekt avseende GC-väg Ransbergs skola justeras så att budget 2021 uppgår till 
200 000 kronor för projektering och att projektet i övrigt inarbetas i budget 2022-2024, 

att projekt avseende renovering av bro vid Brokvarn utgår, 

att projekt avseende avlopp Anderstorp utgår ur 2021 års budget och inarbetas i budget 
2022-2022 

att 330 000 kronor för projekt 3470 avseende Gestaltningsprogrammet överförs till 2021 
års investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-24 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-22 § 17 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-02-16 
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000146 20 

KS § 24 Justering av investeringsbudgeten för 
Ransbergs skola  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att justera investeringsbudgeten för Ransbergs skola så att denna utökas med 20,5 
miljoner kronor till totalt 78,5 miljoner kronor för perioden 2021-2023. Förändringen 
inarbetas i budget 2022 med plan för 2023-2024.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att Ransbergs skola ska rivas och ersättas med en 
nybyggd F-6 skola för cirka 175 elever. Nybyggnationen är även ett skolutvecklingsprojekt 
där alla parter ska förhålla sig till det beslutade funktionsprogrammet. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att driva projektet och för ändamålet 
anslogs 58 miljoner kronor fördelat på tre år med 5 miljoner kronor år 2021, 35 miljoner 
kronor år 2022 och 18 miljoner kronor år 2023. Kalkylen hade i detta läge en osäkerhet på 
+-25 % och i anslagen ingick inte kostnader för projektledning, arkitekter och inventarier. 

En förstudiebeställning godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2020, vilken 
syftade till att ta fram underlag för en projektbeställning där bland annat omfattning, 
budget och tidplan preciseras.  

Förstudiearbetet visar på att det krävs mer lokalyta än vad som finns med i tidigare 
volymstudier för att klara tekniska, arbetsmiljömässiga och verksamhetsmässiga krav för 
en nybyggnation. Ihop med tillkommande kostnader för projektledning, arkitekter och 
inventarier, samt en omvandling av osäkerhetsfaktorn på +-25% till en riskpeng på 10 %, 
summerar den totala investeringssumman ihop till 78,5 miljoner kronor. 

Projektbeställningen innehåller även en förskjutning av inflyttningen till VT 2024 för att 
skapa mer tid till programskedet, vilket är det tidiga skedet av projekteringen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-24 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-22 § 16 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-02-04  
Projektbeställning - Nybyggnation F-6 skola i Ransberg 
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000034 20 

KS § 25 Köp av mark till Ransbergs skola; del av 
fastigheten Klockarebolet 3:1 att 
fastighetsreglera till fastigheten 
Ransbergs Prästbol 2:26 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna köpet av del av fastigheten Klockarebolet 3:1 till priset 265 000 kronor, 
inklusive befintlig förrådsbyggnad på fastigheten, 

att godkänna fastighetsreglering av del av Klockarebolet 3:1 till fastigheten Ransbergs 
Prästbol 2:26, 

att kostnaden för markinköpet samt förrättningskostnader tas av projektet för Ransbergs 
skola, 

att delegera slutförandet av köpet till samhällsbyggnadschefen.  

Ärendet 

Under samrådsskedet av detaljplanen för Ransbergs Prästbol 2:26 m fl. har det 
framkommit önskemål om att köpa in del av fastigheten Klockarebolet 3:1, med anledning 
av att Ransbergs skola idag utnyttjar marken till sin utevistelse.  

Som fastighetsbildningen i dag är utformad innebär det även en begränsning för 
arkitekten när Ransbergs nya skola och dess utemiljö ska skapas. Därför föreslås att cirka 
1575 m2 köps in till skolans verksamhet.  

Kostnaden för markinköpet samt förrättningskostnader tas av projektet för Ransbergs 
skola. Kostnaden är uppdelad enligt följande: mark 165 000 kronor och befintlig byggnad 
100 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-03 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-25 § 8 
Karta över fastighet  



 Sida 25 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 
___________________ 
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 Dnr 2021-000033 21 

KS § 26 Beslut om avvikelse från Generella 
överenskommelser kopplade till 
lokalförsörjning i Tibro kommun vid 
nybyggnation av Ransbergs skola  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att avvikelse sker från ”Generella 
överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun” gällande kravet att det 
”Vid nyproduktion ska finnas planberedskap för utbyggnad av förskola och grundskola” vid 
nybyggnation av Ransbergs skola.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 § 53 att anta Generella överenskommelser 
kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun. Överenskommelserna ska vara styrande i 
arbetet med lokalförsörjning i Tibro kommun. I överenskommelserna står det att det vid 
nyproduktion ska finnas planberedskap för utbyggnad av förskola och grundskola. Detta 
krav gäller byggrätten i nya planer som medför expansionsmöjligheter. 

I samband med planeringen av nybyggnation av Ransbergs skola har svårigheter att 
uppfylla kravet att det ska finnas planberedskap för en förskola i anslutning till skolan 
uppmärksammats.  

Den berörda fastigheten kommer att expanderas genom markköp av en del av en 
grannfastighet och en ny detaljplan kommer att upprättas. Trots detta är bedömningen att 
en reserverad yta i planen för en förskola kommer att begränsa möjligheterna till placering 
och utformning av den nya skolan samt en trygg och säker utemiljö för elever och 
anställda. Kommunstyrelsen föreslås därför godkänna att avvikelse sker från 
överenskommelserna gällande kravet att det vid nyproduktion ska finnas planberedskap 
för utbyggnad av förskola och grundskola.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-03 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-25 § 6 
Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun    
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000315 28 

KS § 27 Lokalutredningar avseende 
Fågelviksskolan, äldreboenden och 
förskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa föreslagen projektbeställning lokalutredning avseende Fågelviksskolan, 
äldreboenden och förskolor, 

att det på lokalutredningens sida 5, under rubriken Nytt Äldreboende, skrivs in en ny punkt 
3 enligt följande; "Utreda förutsättningarna för att placera detta äldreboende i Fagersanna-
/Ransbergsområdet". 

Reservation 

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

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog den 2020-12-15 § 227 enligt delegation från 
kommunstyrelsen uppdrag gällande lokalutredning avseende Fågelviksskolan, 
äldreboenden och förskolor. Utredningen är så omfattande att den bedrivs som ett projekt 
och därför föreslås uppdraget även formuleras i form av en projektbeställning. En 
projektbeställning har tagits fram med kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om uppdrag 
som grund. Vissa avgränsningar och förtydliganden har tillkommit.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår att även lokaler för ett gymnasium ska ingå i 
lokalutredningen. 

Mikael Faleke (M), med instämmande av Åse Nicklasson (SD), föreslår att det på 
lokalutredningens sida 5, under rubriken Nytt Äldreboende, skrivs in en ny punkt 3 enligt 
följande; "Utreda förutsättningarna för att placera detta äldreboende i Fagersanna-
/Ransbergsområdet". 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar först Åse Nicklassons (SD) tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 
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Ordföranden prövar därefter Mikael Falekes (M) tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-26 
Projektbeställning lokalutredning avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor 

Beslut delges 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
___________________ 
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 Dnr 2021-000026 000 

KS § 28 Parlamentarisk grupp för översyn av 
kommunens politiska organisation och 
ersättningsreglemente för förtroendevalda 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av en ledamot och en ersättare från de 
politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige, 

att av valda ledamöter utse en sammankallade för gruppen,  

att gruppens uppdrag ska vara att göra en översyn över kommunens politiska 
organisation och ersättningsreglemente för förtroendevalda, 

att gruppen ska lämna en slutrapport och eventuella förslag till förändringar till 
kommunfullmäktige senast i april 2022.  

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023 – 2026 bör, liksom inför tidigare mandatperioder, en översyn 
göras av kommunens politiska organisation samt ersättningsreglemente för 
förtroendevalda.  

Översynen bör utföras av en parlamentarisk grupp bestående av en ledamot och en 
ersättare från de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2021-02-02 § 3 om att uppdra till 
kommunfullmäktiges valberedning att till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29 
lämna förslag på ledamöter och ersättare till en parlamentarisk grupp samt förslag på 
sammankallade ledamot för gruppen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-11 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02 § 3 

Beslut delges 

Valda ledamöter och ersättare 

___________________ 
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 Dnr 2020-000321 29 

KS § 29 Markförsäljning, Fröstorp 10:2/5 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna försäljningen av del av fastigheten Fröstorp 10:2/5 till priset av  
350 000 kronor, enligt de villkor som framgår av undertecknat köpekontrakt, 

att delegera slutförandet av försäljningen till samhällsbyggnadschefen.   

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare beslutat att ge uppdrag till 
Skandiamäklarna att för kommunens räkning sälja Fröstorp 10:2/5 för värderat pris av 
Skogskonsult Mariestad eller högstbjudande. Skandiamäklarna skrev avtal med en köpare 
av jordbruksdelen för 350 000 kronor, vilket också var värderat pris. Försäljningen 
behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-08 § 172. Därefter drog de 
tilltänkta köparna sig ur köpet. Nu finns det dock en ny köpare till marken, varför ärendet 
åter har aktualiserats. Pris och villkor för försäljningen i övrigt är samma som tidigare.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och, eftersom det inte finns någon 
prislista eller riktlinjer för försäljning av mark utanför detaljplanerat område, är det 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om försäljningen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-12 
Ordförandebeslut markförsäljning del av Fröstorp 10:2/5, samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, 2020-11-23 
Värdering del av Fröstorp 10:2, Kartbild över fastighet 
Undertecknat köpekontrakt 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2019-000165 77 

KS § 30 Förlängning av Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 § 75 att anta Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020. 

Handlingsplanen är gemensam för Västra Götalandsregionen (VGR), Nationell samverkan 
för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) och länets 49 kommuner. 
Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 
främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Planen 
innehåller specifika målformuleringar och fokusområden riktade såväl till vuxna som barn 
och unga. Målformuleringarna är bland annat nollvision för suicid i Västra Götaland, att 
äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd, att alla elever ska lämna 
grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma 
bruk av alkohol och narkotika bland unga. För varje mål finns det angivna indikatorer för 
uppföljning och i vissa fall även riktade länsgemensamma aktiviteter. 

En uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen fortfarande är aktuella. Den 
länsgemensamma styrgruppen har därför rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. I den förlängda handlingsplanen har sex indikatorer 
tillkommit och tre indikatorer utgått. Några av de länsgemensamma aktiviteterna har 
slutförts vilket också framgår i handlingsplanen under respektive aktivitet.   

Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar i beslut 2021-02-05 § 7 att 
medlemskommunerna fattar beslut om handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-17 
Skaraborgs kommunalförbunds protokoll 2021-02-05 § 7 
Skrivelse Skaraborgs kommunalförbund, Förlängning av regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018-2022, 2021-02-05 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022  
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Beslut delges 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Folkhälsostrateg 
Skaraborgs kommunalförbund 

___________________ 
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 Dnr 2020-000215 003 

KS § 31 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med 2021-04-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 43 att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även om villkor för 
deltagandet.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har reglementet för kommunstyrelsen 
reviderats. Följande text har lagts till under § 16, Sammanträden; 

”Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta 
på lika villkor.  

Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till 
kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Därutöver har följande ändringar gjorts i reglementet; 

I § 4 Planering, uppföljning och redovisning, stycke 3, har FN:s konvention om barnets 
rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
ändrats till Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta 
Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I § 4 stycke 6 har meningen om medborgarförslag förtydligats. 

§ 5 Medborgarförslag har justerats för att få samma formuleringar som i reglerna för 
medborgarförslag i kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-01-20 
Reglemente för kommunstyrelsen  



 Sida 35 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 

 



 Sida 36 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2020-000349 003 

KS § 32 Revidering av socialnämndens reglemente  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för socialnämnden, att gälla från och med 2021-04-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 43 att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även om villkor för 
deltagandet.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har reglementet för socialnämnden 
reviderats. Följande text har lagts till under § 16, Sammanträden; 

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  

Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till nämndens 
ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Därutöver har följande ändringar gjorts i reglementet; 

I § 4 Planering, uppföljning och redovisning, stycke 3, har FN:s konvention om barnets 
rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
ändrats till Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta 
Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I § 4 stycke 6 har meningen om medborgarförslag förtydligats. 

§ 5 Medborgarförslag har justerats för att få samma formuleringar som i reglerna för 
medborgarförslag i kommunfullmäktiges arbetsordning 

Reglementet har också uppdaterats med att titel på förvaltningen har bytt namn till 
socialförvaltningen samt att tredje ledamot i arbetsutskottet kan ersätta ordförande och 
vice ordförande vid deras frånvaro.  



 Sida 37 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-01-21 
Socialnämndens protokoll 2020-12-15 § 179  
Reglemente för socialnämnden 

Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 

 



 Sida 38 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2020-000351 003 

KS § 33 Revidering av byggnads- och 
trafiknämndens reglemente 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för byggnads- och trafiknämnden, att gälla från och med 
2021-04-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 43 att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även om villkor för 
deltagandet.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har reglementet för byggnads- och 
trafiknämnden reviderats. Följande text har lagts till under § 16, Sammanträden; 

”Byggnads- och trafiknämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor.  

Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Därutöver har följande ändringar gjorts i reglementet; 

Under § 1, Nämndens ansvarsområden och uppgifter, har ett nytt ansvarsområde 
tillkommit; ”Kart- och mätverksamhet samt GIS (geografiskt informationssystem)”.  

I § 4, Planering, uppföljning och redovisning, stycke 3, har FN:s konvention om barnets 
rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
ändrats till Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta 
Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I § 4 stycke 6 har meningen om medborgarförslag förtydligats. 

§ 5, Medborgarförslag, har justerats för att få samma formuleringar som i reglerna för 
medborgarförslag i kommunfullmäktiges arbetsordning.  



 Sida 39 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-01-20 
Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2020-12-15 § 122 
Reglemente för byggnads- och trafiknämnden  

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 

 



 Sida 40 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000030 003 

KS § 34 Revidering av barn- och 
utbildningsnämndens reglemente 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden, att gälla från och med 
2021-04-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 43 att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även om villkor för 
deltagandet.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har reglementet för barn- och 
utbildningsnämnden reviderats. Följande text har lagts till under § 16, Sammanträden; 

”Nämnden och dess utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta 
på lika villkor.  

Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Därutöver har följande ändringar gjorts i reglementet; 

I § 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter, har Minizoo lagts till. 

I § 4 Planering, uppföljning och redovisning, stycke 3, har FN:s konvention om barnets 
rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
ändrats till Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta 
Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I § 4 stycke 7 har meningen om medborgarförslag förtydligats. 

§ 5 Medborgarförslag har justerats för att få samma formuleringar som i reglerna för 
medborgarförslag i kommunfullmäktiges arbetsordning.  



 Sida 41 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-01 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-01-26 § 9 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

Beslut delges 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 



 Sida 42 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000036 003 

KS § 35 Revidering av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, att gälla från och med 
2021-04-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 43 att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även om villkor för 
deltagandet.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden reviderats. Följande text har lagts till under § 16, 
Sammanträden; 

”Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor.  

Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

I § 1, Nämndens ansvarsområden och uppgifter, har ansvarsområdet ”Kart- och 
mätverksamhet” tagits bort och istället lagts till i byggnads- och trafiknämndens 
reglemente.  

I § 4, Planering, uppföljning och redovisning, stycke 3, har FN:s konvention om barnets 
rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
ändrats till Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta 
Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I § 4 stycke 6 har meningen om medborgarförslag förtydligats. 

§ 5, Medborgarförslag, har justerats för att få samma formuleringar som i reglerna för 
medborgarförslag i kommunfullmäktiges arbetsordning.  



 Sida 43 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-02 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-25 § 10  
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 

 



 Sida 44 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000065 003 

KS § 36 Revidering av kultur- och fritidsnämndens 
reglemente  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, att gälla från och med 2021-
04-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 43 att kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även om villkor för 
deltagandet.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har reglementet för kultur- och 
fritidsnämnden reviderats. Följande text har lagts till under § 16, Sammanträden: 

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  

Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till ordföranden. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Därutöver har följande ändringar gjorts i reglementet; 

Kommunledningskontoret har under sin beredning av ärendet gjort följande ändring för att 
få samma lydelse som i övriga nämnders reglementen; i § 4 Planering, uppföljning och 
redovisning, stycke 3, har FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning ändrats till Lagen om Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta Nationernas konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I § 4 stycke 6 har meningen om medborgarförslag förtydligats. 

§ 5 Medborgarförslag har justerats för att få samma formuleringar som i reglerna för 
medborgarförslag i kommunfullmäktiges arbetsordning.  



 Sida 45 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-18 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-11-23 § 59 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 

 



 Sida 46 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000005 000 

KS § 37 Information 2021 

Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar från: 
-möte med Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 
-möte med Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS 
-möte med Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om aktuellt läge i kommunen med anledning 
av Coronapandemin.  

___________________ 

 



 Sida 47 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000007 000 

KS § 38 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 och 2021-03-02 anmäls.  

___________________ 

 



 Sida 48 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000008 000 

KS § 39 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Beslut att avstå att svara på remiss av Skatteverkets promemoria "Tjänsteställe för 
tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser", 2021-02-25, Dnr 
2021-000064.08 
 
Beslut att avstå att svara på remiss av Skatteverkets promemoria "Skattefri ersättning vid 
tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad", 2021-02-25, Dnr 
2021-000062.08 
 
Beslut om parkeringstillstånd, april-dec 2020, Dnr 2020-000173.002 
 
Beslut om parkeringstillstånd, jan 2021, Dnr 2021-000070.002 
___________________ 

 



 Sida 49 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000015 000 

KS § 40 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.    

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 11-15 2021, redovisas.    

___________________ 

 



 Sida 50 (50)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000006 000 

KS § 41 Ev. brådskande ärenden 

Inga brådskande ärenden.  

___________________ 

 


