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 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 13 april 2021 kl 14:00-18:15, ajournering kl. 17.00-
17.20 

Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande, §§ 42-67, 72-78, ej §§ 68-71 p.g.a. jäv 
Jan Hanna (S), ersätter Rolf Eriksson (S), §§ 68-71 
Rasmus Hägg (S) 
Lina Dahm (S) 
Ann Ohlsson (L), §§ 42-68, 70-78, ej § 69 p.g.a. jäv 
Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C), §§ 42-67, 69-78, ej § 68 p.g.a. jäv 
Susanne Johansson (S) ersätter Anna-Karin Johansson (C) § 68 och Ann 
Ohlsson (L) § 69 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande, §§ 42-67, 72-78, ej §§ 68-71 p.g.a. 
jäv 
Thomas Carlsson (S), ersätter Per-Olof Andersson (M) §§ 68-71 
Mikael Faleke (M), §§ 42-62, till och med kl. 17.45 
Hampus Borg (M), ersätter Mikael Faleke, §§ 63-78, från och med kl. 17.45 
Maria Marić (KD), §§ 42-56, 60, till och med kl. 17.30 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD), ersätter Maria Marić (KD), §§ 57-59, 
61-78, från och med kl. 17.30 
Åse Nicklasson (SD) 
Heinz Barath (SD), ersätter Kristoffer By (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Jan Hanna (S), §§ 42-67, 72-78, tjänstgörande §§ 68-71 
Susanne Johansson (S), §§ 42-67, 70-78, tjänstgörande §§ 68-69 
Thomas Carlsson (S), §§ 42-67, 72-78, tjänstgörande §§ 68-71 
Hampus Borg (M), §§ 42-62, till och med kl. 17.45, därefter tjänstgörande 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD), §§ 42-56, 60, till och med kl. 17.30, 
därefter tjänstgörande 
Markus Lindström (SD) 
 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Irene Broberg, kommunpolis, § 44 
Ola Johansson, säkerhetschef, § 44 
Emma Lindblad, kommunstrateg, § 44 
Eva Gustavsson, skolchef, § 45 
Frida Blomqvist, kanslichef, §§ 46-47 
Mattias Peterson, näringslivschef, §§ 48-49 
Peter Doverholt, kultur- och fritidschef, § 50 
Ulf Jansson, ekonomichef, §§ 50-54 

 
Utses att justera Åse Nicklasson, (SD)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2021-04-15  
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Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 42-78 

 Josefin Karlsson  
Ordförande   
 Rolf Eriksson (S)       Anna-Karin Johansson (C)    Ann Ohlsson (L) 
 §§ 42-67, 72-78              §§ 69-71              § 68 

 
 
Justerare 

 
Åse Nicklasson (SD) 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-04-13 
Anslagsdatum 2021-04-16 Anslag tas ner 2021-05-08 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2021-000003 000 

KS § 42 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Åse Nicklasson (SD) att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KS § 43 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Punkt 19, Svar på motion om gratischeck till familjerådgivningen, tas upp som punkt 16. 
Kommunstyrelsen godkänner därefter dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000044 106 

KS § 44 Uppföljning av Medborgarlöfte i Tibro 
kommun 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Ärendet 

Kommunpolis Irene Broberg, säkerhetschef Ola Johansson och kommunstrateg Emma 
Lindblad informerar om uppföljningen av medborgarlöftet i Tibro kommun år 2020.     

Beslutsunderlag 

Uppföljning medborgarlöfte Tibro 2020, kommunen 
Uppföljning medborgarlöfte Tibro 2020. Polisen, 2021-02-11 
Medborgarlöfte i Tibro 2020     

___________________ 

 



 Sida 9 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000054 60 

KS § 45 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 
från Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg 
AB om godkännande som huvudman för 
fritidshem, förskoleklass och grundskola i 
Tibro 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Remissyttrande till Skolinspektionen om ansökan från 
Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB om godkännande som huvudman för fritidshem, 
förskoleklass och grundskola i Tibro fr o m läsåret 2022/2023”, daterat 2021-04-08. 

Reservation 

Per-Olof Andersson (M), Mikael Faleke (M) och Maria Marić (KD) reserverar sig mot 
beslutet. Skriftlig reservation från Per-Olof Andersson (M) och Mikael Faleke (M) läggs 
som bilaga till protokollet.   

Ärendet 

Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för fritidshem, förskoleklass och grundskola vid Raoul 
Wallenbergskolan Tibro i Tibro kommun från och med läsåret 2022/23. 

Tibro kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska 
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga 
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen 
(kommunal verksamhet).  

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 2021-04-23. 

Av kommunens yttrande ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska 
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. 
Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 
etablering kan medföra efterfrågas också en befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp 
(6 – 15 år) av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men 
helst tio år. Därtill efterfrågas en sammanställning över samtliga kommunala och 
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fristående fritidshem, förskoleklasser och grundskolor i kommunen samt en karta som 
visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-23 § 18 om att överlämna remissen 
till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 
2021-03-23 § 28 om att föreslå kommunstyrelsen besluta att förslag till remissyttrande i 
tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning (daterad 2021-03-05) ska utgöra Tibro kommuns 
remissyttrande till Skolinspektionen i rubricerat ärende. Innehållet i den delen av 
tjänsteskrivelsen utgör det förslag till separat remissyttrande som 
kommunledningskontoret tagit fram. 

Sammanfattningsvis framgår att kommunens grundskoleorganisation kommer påverkas 
påtagligt och ställas inför stora ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska utmaningar 
vid en friskoleetablering enligt aktuell ansökan.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M), med instämmande av Mikael Faleke (M) och Maria Marić (KD), 
föreslår att remissyttrandet ska formuleras neutralt så att det bara lämnar 
faktainformation, vilket är det skolinspektion frågar efter. 

Ann Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Per-Olof Anderssons 
(M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och att en nej-röst innebär ja till Per-Olof Anderssons (M) förslag. 
Med åtta ja-röster mot tre nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat: 

Namn Ja Nej Avstår 

Rasmus Hägg (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   
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Per-Olof Andersson (M)  X  

Mikael Faleke (M)  X  

Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD) X   

Heinz Barath (SD) X   

Rolf Eriksson (S) X   

Totalt: 8 3  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-29 
Förslag till remissyttrande till Skolinspektionen, 2021-04-08 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2021-03-23 § 28 
Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2021-03-05 
Befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-15 år) av elever i Tibro kommun 
Sammanställning över samtliga kommunala och fristående fritidshem, förskoleklasser och 
grundskolor i Tibro kommun 
Karta som visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i Tibro 
kommun 
Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB 
Ansökan till Skolinspektionen från Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB gällande 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola 
och fritidshem i Tibro 

Beslut delges 

Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2020-000258 53 

KS § 46 Revidering av gemensamt 
färdtjänstreglemente i Skaraborg från och 
med 2021-07-01 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till reviderat färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg, att gälla 
från och med den 1 juli 2021. 

Reservation 

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

Ärendet 

Kommunerna i Skaraborg beslutade under vintern 2020 om ett nytt gemensamt 
färdtjänstreglemente från och med 1 januari 2021. Detta på rekommendation av 
Skaraborgs kollektivtrafikråd (DKR) samt Skaraborgs kommunalförbund.  

Till följd av reaktioner från vissa intresseorganisationer gällande nivån på taxan för längre 
färdtjänstresor, som förslaget till reglemente innebar, beslutade direktionen för 
Skaraborgs kommunalförbund 2020-11-13 om ett tilläggsuppdrag till 
färdtjänsthandläggargruppen. Uppdraget presenterades för direktionen 2021-02-05 som 
då beslutade att rekommendera kommunerna att anta förslaget från handläggargruppen. 
Detta innebär att ett avgiftstak införs på 600 kr för vuxen (450 kr för ungdom) för 
färdtjänstresor som går genom åtta kommuner eller fler. I gällande reglemente är högsta 
avgift 960 kr (720 kr för ungdom) och gäller för resa genom tolv kommuner. 

Kommunerna behöver därmed besluta om att revidera färdtjänstreglementet så att den 
nya taxan gäller från och med 2021-07-01. 

Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har berett ärendet och föreslår i beslut 
2021-02-15 § 4 att kommunfullmäktige i respektive kommun antar förslaget till reviderat 
färdtjänstreglemente. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår att ärendet ska återremitteras. 
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Beslutsgång 

Ordföranden prövar först Åse Nicklassons (SD) förslag om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget och att ärendet därmed ska avgöras på 
dagens sammanträde. 

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-26 
Kollektivtrafiknämndens protokoll, 2021-02-15 § 4 
Skaraborgs kommunalförbunds protokoll, 2021-02-05 § 5  

Beslut delges 

Kollektivtrafiknämnden 
___________________ 
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 Dnr 2021-000091  

KS § 47 Delegering av beslut om föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser för att förhindra smittspridning av 
covid-19 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att kommunstyrelsen delegeras rätten att besluta om föreskrifter om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser, enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt 8 kap 1 § förordningen (2021:161) om 
ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19. Detta i de fall föreskrifter om förbud gäller under en kortare 
tidsperiod, om maximalt tre veckor, och inom begränsade områden.  

Ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021, genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, om att ge 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. 
Bestämmelsen träder i kraft den 11 mars 2021 och återfinns i 8 kap 1 § i förordningen 
(2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bemyndigandet i förordningen grundas på 13 
§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19. 

Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:  

- vistas i en park, 

- på en badplats eller, 

- på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

- det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 

- att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 

- inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
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De platser som kan komma att omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har 
tillträde till. Av propositionen (prop. 2020/21:79) framgår dock uttryckligen att vissa platser 
inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet 
av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum och bibliotek, och platser som 
framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och 
bilvägar, fartyg och andra färdmedel. 

Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller 
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i 
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året.  

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utgör rätten att utfärda föreskrifter så 
kallad normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta normgivningsmakt till nämnd eller 
styrelsen bedöms med hänsyn både till regeringsformen (RF) och till kommunallagen (KL) 
RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria rörligheten. 
SKR anser därför att det ligger nära till hands att se förbudsförskrifter inom det aktuella 
området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. 
Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. 

SKR anser dock att fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan 
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att 
förbud bara får gälla under korta perioder och/eller på vissa angivna och begränsade 
områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen 
anses då öka.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska delegeras rätten att besluta 
om föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, under en kortare tidsperiod om maximalt tre veckor och 
inom begränsade områden. Detta med anledning av att situationen med smittspridning i 
samhället kan kräva en snabb process för beredning och beslut. 

Innan kommunen fattar beslut om föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 
förslaget. Därtill har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag på samverkan och samordning 
inför eventuella beslut om vistelseförbud för att få till en tidig dialog med grannkommuner, 
Polismyndigheten och Länsstyrelsen. Säkerhetschefen ansvarar för denna samverkan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-23 
Information på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida om kommuners rätt att 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser, 
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https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/kommunersrattattforbjudavistelsepavissapla
tser.37202.html#5.57741cd17802c53a6c61022, 2021-03-23 

Beslut delges 

Säkerhetschefen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000050 14 

KS § 48 Avsiktsförklaring avseende Leader Östra 
Skaraborg programperioden 2023 - 2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Tibro kommun ska delta i Leader Östra Skaraborg även under programperioden 2023-
2027. 

att Tibro kommun deltar i finansieringen till Leader Östra Skaraborg med 21,50 kronor per 
landsbygdsinvånare per år, totalt 241 660 kronor per år för perioden 2023-2027. 
Kostnaden finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget. 

att näringslivschefen fungerar som kontaktperson gentemot Leader Östra Skaraborg samt 
som ledamot för offentlig sektor i styrelsen, LAG-rådet.  

Ärendet 

Leader Östra Skaraborg arbetar med landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden i 
kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö sedan år 2007. 
Leader framhåller att området är ett väl sammansatt och funktionellt område som, med 
sina cirka 100 000 landsbygdsboende inom en sammanhållen geografi, lämpar sig väl för 
att arbeta med landsbygdsutveckling genom Leadermetoden. 

Leader arbetar utifrån en lokal utvecklingsstrategi som togs fram under hösten 2014. I den 
framgår de prioriterade insatsområdena samt de övergripande målen med verksamheten. 
Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och 
arbetar i innevarande programperiod med medel från Landsbygdsfonden, Socialfonden 
och Regionalfonden.  

Föreningens styrelse, även kallat LAG (Local Action Group) består av 21 personer. Det är 
tre ledamöter från varje kommun; en person som representerar den ideella sektorn, en 
person som representerar den privata sektorn samt en person från den offentliga sektorn. 

Leader Östra Skaraborg efterlyser nu en avsiktsförklaring från kommunerna inför nästa 
period av det Europeiska Landsbygdsprogrammet, 2023-2027. De bedömer att det är 
sannolikt att de kommer att finnas kvar i området även under nästa programperiod och 
har därför bett kommunerna i området Östra Skaraborg om fortsatt medfinansiering med 
21,50 kronor per landsbygdsinvånare per år. För Tibro kommuns del innebär det 241 660 
kronor per år för åren 2023-2027. Detta är en lägre medfinansiering än dagens 24 kronor 
per invånare per år. Leader bedömer dock att det ändå går att bibehålla en nivå som 
säkerställer en stabil, likvid och hållbar organisation.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-04 
Avsiktsförklaring avseende Leader Östra Skaraborg programperioden 2023 - 2027  

Beslut delges 

Näringslivschef 
Leader Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2020-000225 04 

KS § 49 Ekonomisk ersättning till Tibro 
Föreningspool för faktureringsarbete i 
samband med Mathjälpen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Tibro Föreningspool ersätts med 9 000 kronor för 
faktureringsarbete i samband med Mathjälpen under perioden juli-november 2020. 
Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget 2021 för övriga kostnader.  

Ärendet 

Tibro kommun samarbetade under perioden april-november 2020 med kyrkor och 
föreningar för att hjälpa vissa kommuninvånare i riskgrupp att under pågående 
coronapandemi få sin mat inhandlad och levererad till hemmet. De organisationer som 
samarbetade kring den så kallade Mathjälpen var bland annat Svenska kyrkan i Tibro och 
olika idrottsföreningar via Tibro Föreningspool. Enligt den avsiktsförklaring och 
samarbetsavtal som upprättades mellan Tibro kommun och Svenska kyrkan i Tibro 
framgår att Tibro kommun kan komma ett ersätta deltagande organisationer för kostnader 
uppkomna i samband med nedlagt arbete inom hjälpinsatsen. 

Tibro Föreningspool hade bland annat till uppgift att sköta faktureringen till enskilda i 
samband med Mathjälpen. Föreningspoolen har tidigare ersatts med 9 750 kr för sina 
kostnader i samband med faktureringsarbetet för 50 uppdrag under perioden april – juni 
2020.  

Nu har underlag för ersättning av kostnader för perioden juli – november 2020 lämnats in 
till kommunen. Av detta framgår att 47 uppdrag utförts under perioden och fördelningen 
mellan butikerna var 40 st ICA Supermarket, 5 st Coop och 2 st ICA Nära. 
Föreningspoolen har fakturerat via post och kostnaderna för arbetet är 9 000 kr. Vidare 
framgår att en del samtal med kunderna har skett vid oklarheter kring faktureringen, som 
då också har fungerat som avlastningssamtal vid vissa tillfällen.  

Tibro Föreningspool framför också att det känts inspirerande att fått vara en del av 
Mathjälpen och möjligheten att hjälpa andra som har varit i en mer utsatt position.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-30  
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Beslut delges 

Tibro Föreningspool 

___________________ 
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 Dnr 2021-000087 82 

KS § 50 Mellanstor idrottshall i Ransbergs skola 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, inom ramen för projektet nybyggnation 
Ransbergs skola, bygga en mellanstor idrottshall istället för gymnastiksal, 

att den ökade kostnaden, som beräknas till 6,75 miljoner kronor, inarbetas i 
investeringsbudgeten 2022-2024.  

Ärendet 

Projektet nybyggnation av Ransbergs skola har i uppdrag att ihop med skolan bygga en 
gymnastiksal motsvarande dagens hall i storlek. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 
23 februari 2021 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet hos 
föreningslivet, privatbokare och organisationer av en mellanstor idrottshall vid Ransbergs 
skola.  

Resultatet av behovsutredningen visar att behovet av en mellanstor idrottshall är stort hos 
de flesta föreningar och privatbokare. En mellanstor hall skulle få en högre nyttjandegrad 
än en liten hall och det skulle skapa större möjligheter att ta emot nya grupper. 

Av utredningen framgår också att en mellanstor hall skulle kunna fungera som en 
samlingslokal i området. Antalet boende i området ökar och därmed också behovet av en 
mellanstor idrottshall, där de flesta idrotter kan utövas, i närområdet.  

Skolverksamheten har inte lyft fram några andra krav/behov än de som beskrivs i det av 
barn- och utbildningsnämnden antagna funktionsprogrammet för gymnastiksal och som 
ligger inom ramen för skolprojektet att genomföra. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), Heinz Barath (SD) och Mikael Faleke (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-01 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-03-15 § 20 
Behovsanalys mellanstor idrottshall Ransbergs skola 
Funktionsprogram mellanstor idrottshall  
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000072 08 

KS § 51 Ägande, drift och finansiering av 
fastigheter som nyttjas av 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att meddela Räddningstjänsten Östra Skaraborg att Tibro 
kommun ställer sig positiv till att medlemskommunerna blir huvudmän för de fastigheter 
som förbundet nyttjar samt att Tibro kommun inte anmäler någon fråga som särskilt bör 
belysas inför en sådan eventuell övergång.  

Ärendet 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har inkommit med förslag 
om att medlemskommunerna ska överta ägande, drift och finansiering gällande de 
fastigheter (företrädesvis brandstationer) som RÖS nyttjar i sin verksamhet. Motivet är 
bland annat att RÖS, till skillnad från medlemskommunerna, inte har en egen 
organisation/kompetens inom fastighetsområdet. Frågan är aktuell då flera av stationerna 
är aktuella för renovering eller nybyggnation. 

Kort sammanfattat innebär förslaget att fastigheterna ska ägas/hyras av 
medlemskommunerna och finansieras av respektive kommun. Kostnader för de 
fastigheter eller delar av fastigheter som används för en tydligt gemensam funktion ska 
fördelas på samtliga kommuner, men i övrigt ska respektive kommun stå för kostnaderna 
för fastigheterna i den egna kommunen. 

RÖS har bett medlemskommunerna att inkomma med svar på hur man ser på 
fastighetsfrågan avseende huvudman och om det finns frågor som särskilt bör belysas 
inför en sådan övergång. 

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig positiv till att kommunerna återigen blir huvudmän för 
de fastigheter RÖS nyttjar. RÖS föreslås också meddelas att Tibro kommun inte anmäler 
någon särskild fråga som bör belysas vid en sådan övergång.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-26 
Missiv, Frågeställningar till samtliga medlemskommuner för Räddningstjänstförbundet 
Östra Skaraborg gällande hantering av investeringar 2021-03-02 
Hantering av investeringar inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2021-03-02 
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Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000076 17 

KS § 52 Hemställan från Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg, RÖS, om att få ta del av 
generellt statsbidrag 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Räddningstjänsten Östra Skaraborgs hemställan om att få ta del av generellt 
statsbidrag år 2021 och framåt tillstyrks, under förutsättning att alla medlemskommuner 
fattar likalydande beslut, 

att finansiering 2021 sker genom att kommunstyrelsens medel för oförutsett tas i anspråk 
samt att finansieringen för kommande år hanteras i ordinarie budgetarbete.  

Ärendet 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har anhållit om att få ta del av 
medlemskommunernas erhållna statsbidrag avsett för att stärka samhällets samlade 
beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och dess konsekvenser. Bidraget 
uppgår till 4 kronor per invånare och år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-26  
Hemställan gällande medlemskommunernas erhållna statsbidrag 2021, 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2021-02-26 

Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Ekonomichef 

___________________ 

 



 Sida 26 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000044 04 

KS § 53 Utvärdering av kommunens långsiktiga 
medelsförvaltning kvartal 4 2020 samt 
årsrapportering för 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen om kommunens långsiktiga 
medelsförvaltning gällande kvartal 4 2020 och helåret 2020.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt både nu gällande finanspolicy samt den tidigare som gällde 
under 2020 fram till 2020-12-15 tillställas en årsrapportering. Den tidigare policyn innebar 
också kvartalsrapportering. Under december bytte kommunen förvaltare. Under första 
halvan av månaden avvecklade den tidigare förvaltaren portföljens innehav och från 
mitten av december fram till 2021-01-31 har de två nya förvaltarna haft en 
infasningsperiod där de byggt upp nya portföljer. Utvärderingen avser därför perioden 
fram till 2020-11-30. 

Kommunens tidigare policy och förvaltare har inte fungerat perfekt under de mycket 
speciella omständigheter som varit under året. Aktiemarknaderna sjönk först kraftigt i 
början av pandemin, för att sedan ha en god utveckling under resterande del av året. 
Kommunens riskbegränsningar i placeringspolicyn innebar att förvaltaren tvingades sälja 
av aktier och alternativa tillgångar till förmån för räntebärande tillgångar. När sedan 
riskbegränsningarna åter medgav större inslag av aktier och alternativa tillgångar skedde 
omallokering till aktier och alternativa tillgångar i för låg utsträckning. Totalt har 
allokeringen bidragit negativt -2,8 % jämfört med normalportföljens index. 

Dock är det fondvalen som har bidragit starkast till årets svaga utveckling av kommunens 
portfölj, -7,2 % jämfört med jämförelseindex. Det är främst fondvalen inom tillgångsslagen 
Hedgefonder (-4,3 %) och Svenska aktier (-2,9 %) som är orsaken till den svaga utfallet.  

Totalt blev effekten att portföljens värde under 2020 minskade med -2,4 % vilket är 10 % 
sämre än normalportföljens index, som steg med 7,6 %. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-04-01 
Tibro – utvärdering okt-nov 2020, Consularis Investment Advisors AB 

___________________ 
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 Dnr 2021-000083 04 

KS § 54 Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2021 
för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ansvarsområde 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos per 31 mars 2021 för 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har per 31 mars 2021 upprättat ekonomisk prognos för helåret 
2021 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde. Prognosen visar ett 
överskott gentemot budget med 1,9 miljoner kronor, vilket är cirka 0,5 miljoner kronor 
bättre än februariprognosen. Största förändringen är att det nu prognostiseras ett 
överskott om 445 000 kronor avseende centrala medel under kommunstyrelsen för 
löneökningar. Överskottet är hänförbart till kommunledningskontoret 0,9 miljoner kronor, 
kommunstyrelsen 0,9 miljoner kronor och kommunfullmäktige 0,1 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-31 
KF och KS driftprognos per 210331 med kommentarer 

___________________ 
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 Dnr 2020-000231 21 

KS § 55 Översiktsplan 2021 för Tibro kommun, 
granskning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ställa ut 
Översiktsplan 2021 för Tibro kommun på granskning.  

Ärendet 

Varje kommun är enligt plan- och bygglagen skyldig att ha en gällande översiktsplan. 
Planen ses över varje mandatperiod. Tibro kommuns nu gällande översiktsplan är daterad 
till 2012 och kommunen har fattat beslutet att göra en ny översiktsplan.  

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska visa kommunens vilja 
gällande byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. 
Planen ska utgöra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut 
om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. 

Tibro kommun har valt att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, lättare att 
ajourföra och mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet.  

I samband med granskningsskedet för översiktsplanen pågår förankringsprocessen för ett 
kulturmiljöprogram. Programmet är integrerat i den digitala versionen av översiktsplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-03-23 
Granskningshandling Översiktsplan 2021 för Tibro kommun 
Samrådsredogörelse Tibro Översiktsplan 2021 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 
Stadsarkitekt 
Avdelningschef plan- och bygg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000093 70 

KS § 56 Efterskänkning av avgifter avseende 
alkoholtillstånd år 2021  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att efterskänka fasta och rörliga avgifter avseende alkoholtillstånd för år 2021. Den ökade 
ersättningen till Lidköpings kommun, Tillståndsenheten i Samverkan, finansieras inom 
socialnämndens budget.  

Ärendet 

Tibro kommun har avtal med Tillståndsenheten i Samverkan, TiS, som handlägger 
tillstånds- och tillsynsärenden i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter samt 
kontroll av receptfria läkemedel. Värdkommun för TiS är Lidköpings kommun. 

På grund av det ansträngda läget för många företag och föreningar förväntas Lidköpings 
kommun fatta beslut om att medge avvikelse från taxa för stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholutskänkning. Lidköpings kommun önskar nu att 
avtalskommunerna lämnar besked om hur de avser att hantera avgifterna för år 2021. Vid 
eventuell efterskänkning av avgiften behöver kommunen ersätta den delen till Lidköpings 
kommun.  

Den rörliga avgiften för år 2021 grundar sig på verksamhetens omsättning för år 2020, 
vilket gör den svår att förutse. Den summa som anges nedan är den rörliga avgiften som 
fastställdes för år 2019. Den blir dock troligen lägre för år 2021, då omsättningen troligen 
har sjunkit för flera verksamheter. 

Den fasta avgiften för Tibro kommun uppgår till 44 000 kronor. Den rörliga delen uppgick 
till 29 000 kronor år 2019. 

Det är kommunfullmäktige som har beslutat om avgifterna för serveringstillstånd för 
alkohol. Socialnämnden har i uppdrag att handlägga ärendena, utöva tillsyn med mera, 
vilket görs genom TiS. Socialnämnden är därför den instans som ska föreslå 
kommunfullmäktige vad de rekommenderas besluta i ärendet, inklusive 
finansieringsmöjlighet. Socialnämnden föreslår i beslut 2021-03-22 § 43 
kommunfullmäktige besluta att efterskänka fasta och rörliga avgifter avseende 
alkoholtillstånd för år 2021. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M), med instämmande av Per-Olof Andersson (M), föreslår att fasta och 
rörliga avgifter avseende alkoholtillstånd ska efterskänkas även för år 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Mikael Falekes (M) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår förslaget. 

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-30 
Socialnämndens protokoll 2021-03-22 § 43 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-03-12  

Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000047 08 

KS § 57 Svar på motion om hälsofrämjande 
personalförmån 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen och att en personalförmån i form av gratis bad i Tibros badhus erbjuds 
till månadsanställda i kommunen från och med säsongen höst 2021/vår 2022, 

att kommunledningskontoret ansvarar för den praktiska hanteringen av personalförmånen.  

Ärendet 

En motion om att tillåta gratis bad för kommunanställda under ordinarie öppettider inkom 
2020-01-24 från Mikael Faleke (M). Motionären skriver att han tror att personalen skulle 
uppskatta om kommunen kan erbjuda dem gratis bad som personalförmån.  

Vidare skriver motionären att det finns en hälsoaspekt i det då motionssim är en skonsam 
och bra träningsform som passar alla. Han skriver att ju fler som har god fysik desto 
mindre blir kommunens kostnader för sjukskrivningar.  

Motionären föreslår: 

- Att de kommunanställda får bada gratis i Tibros badhus under ordinarie öppettider.  

- Att förvaltningen tar fram rutiner och regelverk för att detta ska fungera. 

Kommunledningskontorets HR-enhet har utrett motionen och föreslår att den ska bifallas. 
Sammanfattningsvis innebär förslaget inga väsentliga merkostnader för kommunen då 
aktiviteten ska erbjudas utanför arbetstid. HR-enheten föreslår att förmånen ska gälla 
samtliga månadsanställda. Vidare föreslås att kommunledningskontoret ansvarar för 
framtagandet av säsongskort som berättigar tillträde till badet och som förmedlas via 
respektive chef. Kostnaden för framtagandet av säsongskort (ca 4 000 kr) ryms inom 
befintlig budget för friskvårdsbidrag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-04 
Motion om hälsofrämjande personalförmån, 2020-01-24  
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Beslut delges 

Motionären 
HR-enheten 
IT- och kommunikationsenheten 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

___________________ 
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 Dnr 2020-000267 08 

KS § 58 Svar på motion om särskilt boende för 
äldre i Fagersanna/Ransberg 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad i den del som avser att ett förslag, att antingen bygga boende 
eller att inte bygga boende, ska finnas klart hösten 2021. Lokalutredningen avseende 
Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor, som även ska utreda förutsättningarna för 
att placera ett nytt äldreboende i Fagersanna-/Ransbergsområdet, ska vara klar senast 
2021-10-08, 

att avslå motionen i de delar som avser medborgardialog kring framtidens boende för 
äldre i Fagersanna/Ransberg. Metoden för att utreda förutsättningarna för att placera ett 
nytt äldreboende i Fagersanna/Ransberg får bestämmas av projektet för lokalutredningen 
avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor.  

Ärendet 

En motion om särskilt boende för äldre i Fagersanna/Ransberg har inkommit från Mikael 
Faleke (M). Motionären skriver att det från och med år 2026 behövs tio nya platser inom 
särskilt boende för äldre i Tibro, vilket socialnämndens rapport ”Framtida särskilda 
boenden i Tibro” visar. Motionären skriver vidare att Tibro under flera år har satsat på nya 
villatomter i Fagersanna/Ransberg och att kommunen även snart kommer att bygga en ny 
skola där. Motionären tycker därför att det vore ett naturligt steg att det nya särskilda 
boendet för äldre byggs i Fagersanna/Ransberg och föreslår följande: 

- Att under våren 2021 ha en medborgardialog kring framtidens boende för äldre i 
Ransberg/Fagersanna,  

- Att dialogen ska visa vilka önskemål och behov som finns bland invånarna i 
området, i första hand rörande boende för äldre men även övrig kommunal 
service, 

- Att ett förslag, antingen att bygga boende eller att inte bygga boende, ska finnas 
klart hösten 2021. Om förslaget innebär att nästa äldreboende bör placeras i 
Fagersanna/Ransberg så ska förslag till placering och ekonomiska kalkyler tas 
fram för investering och framtida drift. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 § 215 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarar att kommunstyrelsens arbetsutskott 
har fastställt ett lokalutredningsuppdrag avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och 
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förskolor. Vad gäller äldreboenden ska en förstudie göras, och med förstudien som grund 
ska tre delutredningar göras: 

- Kostnadsbedömning av nödvändiga åtgärder för att verksamheten på Allégården, 
Brittgården och Bäckliden ska uppfylla de brandsäkerhetskrav som ställs. 

- Uppskattad kostnad för nybyggnation av äldreboende. Kostnadsnivåer baserat på 
antal platser och typ av platser kommer att redovisas, likaså förslag på ungefärlig 
geografisk placering.  

- Redovisa möjliga kombinationer av boendelösningar för att erhålla önskat 
platsantal år 2031. 

 
Utredningen ska vara färdig senast 2021-10-08, men delpresentationer kan bli aktuella 
under året. Först när utredningen är klar kommer kommunfullmäktige ta ställning till om ett 
nytt äldreboende ska byggas eller inte. Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen, eftersom det i dagsläget inte är bestämt om en nybyggnation 
av särskilt boende för äldre kommer att bli aktuellt eller inte.   

Efter socialnämndens behandling av motionen har kommunstyrelsen fastställt en 
projektbeställning för lokalutredningen avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och 
förskolor. Efter förslag från motionären beslutade kommunstyrelsen att lägga till en ny 
punkt under rubriken ”Nytt äldreboende” enligt följande; "Utreda förutsättningarna för att 
placera ett nytt äldreboende i Fagersanna-/Ransbergsområdet". Eftersom den nya 
punkten i lokalutredningen stämmer med motionärens tredje förslag i motionen anser 
kommunledningskontoret att den delen av motionen ska anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-03 
Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 19 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-20 
Motion om särskilt boende för äldre i Fagersanna/Ransberg, 2020-10-01  

Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2019-000481 08 

KS § 59 Svar på motion om att utreda 
Västerviksmodellen inom hemtjänsten 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen, eftersom socialnämnden har påbörjat en organisationsförändring inom 
hemvården och därför inte kan påbörja en utredning om Västerviksmodellen.  

Ärendet 

En motion om att utreda Västerviksmodellen inom hemtjänsten har inkommit från Mikael 
Faleke (M). Motionären skriver bland annat att personalen inom hemtjänsten i Västervik 
själva bestämmer hur lång tid de ska vara hos de äldre och att modellen ”Fri tid” har gjort 
att resurserna används mer effektivt. Brukarna har också blivit nöjdare, personalen mindre 
stressad och kostnaden för hemtjänsten har inte ökat.  

Motionären föreslår därför kommunfullmäktige följande: 

- att en utredning görs där Västerviksmodellen ”Fri tid” bedöms utifrån Tibros 
förutsättningar,  

- att personalrepresentanter som arbetar inom hemtjänsten ska delta i utredningen, 

- att utredningen kan föreslå att ett pilotprojekt genomförs inom lämpligt geografiskt 
område inom hemtjänsten. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2020-01-21 § 6 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarade bland annat att socialförvaltningen 
redan har tagit de första stegen till en omfattande organisationsförändring av hemvården, 
som syftar till samma sak som Fri Tid, det vill säga bättre arbetsmiljö för personalen och 
bättre service till vårdtagarna. Arbetet med organisationsförändringen kommer även att 
innebära en granskning av tidsplaneringen, där planeringen ska ske för faktiskt utförd tid, 
inklusive restider. Detta har likheter med Fri tid. 

Målsättningen med organisationsförändringen inom hemvården är att uppnå samma 
positiva effekter som Fri Tid har uppvisat. Socialnämnden föreslog därför 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, eftersom det redan har påbörjats 
ett stort förändringsarbete av hemvården vars målsättning är att uppnå samma positiva 
effekter som Fri Tid har uppvisat. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 113 att återemittera motionen till 
socialnämnden för att få svar på det som motionen handlar om. Socialnämnden svarar 



 Sida 36 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

bland annat att de har inlett det stegvisa införandet av hemvårdens stora omorganisation, 
vilken avser alla hemvårdens delar. Nämnden bedömer att det i nuläget inte är möjligt att 
påbörja en separat utredning om förutsättningarna för ”Fri Tid” i Tibro kommun, när de 
under 2021 kommer gå in i en helt ny hemvårdsorganisation, vilken även innefattar 
förändringar i biståndsbedömningen. Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M), Per-Olof Andersson (M), Åse Nicklasson (SD) och Heinz Barath (SD) 
föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Mikael Falekes (M) med 
fleras förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-05 
Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 20 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 113 
Socialnämndens protokoll 2020-05-25 § 70 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2020-05-04  
Motion om att utreda Västerviksmodellen inom hemvården  

Beslut delges 

Motionären 
Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000041 08 

KS § 60 Svar på motion om gratischeck till 
familjerådgivningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till socialnämnden för att beskriva 
kostnaderna för gratischeck till familjerådgivningen samt kostnadernas förhållande till 
socialnämndens budget.  

Ärendet 

En motion om gratischeck till familjerådgivningen har inkommit från Maria Mari? (KD). 
Motionären skriver bland annat att relationen till sina föräldrar är av väldigt stor betydelse 
för barns hälsa och utveckling och att en trygg familj skapar de bästa förutsättningarna för 
barn att utvecklas på ett positivt sätt.  

Motionären vill att alla föräldrar ska få en gratischeck för familjerådgivning vid ett barns 
födelse eller adoption. En check som ger möjlighet att välja mellan privata och kommunala 
rådgivare. Motionären föreslår därför att Tibro kommun erbjuder ett fritt besök till 
familjerådgivningen till alla nyblivna föräldrar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-18 § 28 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarade bland annat att familjerådgivning 
är en avgiftsbelagd tjänst som socialförvaltningen erbjuder föräldrar som har problem i sin 
relation. Tibro kommun anlitar familjerådgivningen i Skövde kommun för denna tjänst. Ett 
besök för ett par eller familjer kostar 300 kronor och för en enskild person 200 kronor. 

I Tibro kommun finns en väl utbyggd förebyggande verksamhet för samma typ av ärenden 
i form av socialförvaltningens kostnadsfria familjestöd, social service och familjecentral. 
Här finns ett nära samarbete med Närhälsans barnavårdscentral för att ge så mycket stöd 
som möjligt till blivande och nyblivna föräldrar. Föräldrarna behöver inte gå via 
socialförvaltningens verksamheter för att få denna hjälp, utan barnavårdscentralen 
erbjuder själva ett kostnadsfritt stöd i föräldrarollen till alla som vill. Socialnämnden 
föreslog därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, eftersom det stöd som 
motionären vill att familjerådgivningen ska ge via gratischeck redan erbjuds kostnadsfritt 
till nyblivna föräldrar i Tibro kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 § 106 att återremittera motionen för att få svar 
på motionens syfte om familjerådgivning avseende föräldrarnas parrelation. 
Socialnämnden svarar bland annat att föräldrarna kan få stöd av nämndens vardagsnära 
stöd, där de erbjuds tre till fem kostnadsfria råd- och stödsamtal. Det finns inga kriterier för 
vad samtalen ska handla om. Socialnämndens bedömning är att därför att nämnden 
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erbjuder bra råd och stöd till föräldrar som har problem i parrelationen. Personalen inom 
vardagsnära stöd är dock inte utbildade terapeuter, vilket är fallet med 
familjerådgivningens personal. Personalen inom vardagsnära stöd kan därför hänvisa 
paren till familjerådgivningen i Skövde om det finns en djup konflikt i kärleksrelationen. 

Socialnämnden svarar vidare att nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar och att 
den ökade kostnad som en gratischeck till familjerådgivningen kommer att medföra inte 
kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar. Inte heller kostnaden för ett besök hos en 
privat rådgivningsaktör kan prioriteras inom given ekonomiska ram. Socialnämnden 
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Marić (KD), med instämmande av Per-Olof Andersson (M) och Åse Nicklasson (SD) 
föreslår att motionen ska återremitteras till socialnämnden för att beskriva kostnaderna för 
gratischeck till familjerådgivningen samt kostnadernas förhållande till socialnämndens 
budget. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras mellan kl. 17.00-17.20. 

Ordföranden prövar Maria Marićs (KD) förslag om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Marićs (KD) förslag, att återremittera motionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-05 
Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 21 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-15 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 106 
Socialnämndens protokoll 2020-05-25 § 71 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2020-04-07 
Motion om gratischeck till familjerådgivningen, 2020-01-27   

Beslut delges 

Motionären 
Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000110 08 

KS § 61 Svar på motion om brukares rätt till 
kontaktperson 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen, med hänsyn till socialnämndens riktlinjer, gällande lagstiftning och 
Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om kontaktperson. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD) och Heinz Barath (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  

Ärendet 

En motion om brukares rätt till kontaktperson har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och 
Kristoffer By (SD). 

Motionärerna skriver att ett av besparingsförslagen som framkommit i socialnämnden är 
att ta bort kontaktpersonen för brukare som bor på gruppboende. Motionärerna vill se att 
brukare, oavsett boendeform, har rätt till en kontaktperson som kan tillgodose dennes 
intressen och finnas där som ett stöd och föreslår därför följande: 

Att berörd nämnd ges i uppdrag att fortsätta bevilja kontaktperson oavsett boendeform för 
våra brukare, för att främja människors jämlikhet, levnadsvillkor och delaktighet i 
samhällslivet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-21 § 84 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarade bland annat att insatsen 
kontaktperson är reglerad enligt Socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om särskild service 
till vissa funktionshindrade (LSS). När det gäller insatser enligt LSS är lagen begränsad 
utifrån att personer som ansöker om en insats enligt denna lag först behöver bedömas 
tillhöra personkretsen och därmed ha rätt till insatser enligt LSS. I Socialstyrelsens 
allmänna råd och föreskrifter framgår att en person som bor i bostad med särskild service 
för vuxna har denna som sin privata och permanenta bostad. I denna bostad ska den 
enskilde få hela sitt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt 
att det ger honom eller henne goda levnadsvillkor.  

Om det av olika anledningar är påvisat att insatsen bostad med särskild service inte kan 
tillgodose behovet av fritidsaktiviteter kan det vara aktuellt med tilläggsinsatser som 
ledsagarservice. Detta är förtydligat i socialnämndens antagna riktlinjer för LSS. 
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I riktlinjerna står även att ”Kontaktperson beviljas i regel inte till personer som har beslut 
om bostad med särskild service verkställt, då kultur- och fritidsaktiviteter ingår i boendet. 
Det gäller speciellt på gruppboenden”. Huvudregeln är att personer som har bostad med 
särskild service ska få hjälp av personalen på boendet att bryta isolering och hitta 
lämpliga fritidsaktiviteter och därmed inte beviljas kontaktperson. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 138 att återremittera motionen till 
socialnämnden för att få svar på det som motionen handlar om.  

Socialnämnden svarar att det, med ledning av socialnämndens riktlinjer, gällande 
lagstiftning och Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter, är nämndens bedömning 
att det inte ska införas någon generell regel om att kontaktperson ska kunna beviljas till 
brukare oavsett boendeform. Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), Heinz Barath (SD), Mikael Faleke (M), Hanna-Maria Verdonck 
Pihlström (KD) och Per-Olof Andersson (M) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-05 
Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 22 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-22  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26 § 138 
Socialnämndens protokoll 2020-06-15 § 94 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2020-05-27 
Motion angående brukares rätt till kontaktperson, 2020-03-16   

Beslut delges 

Motionärerna 
Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000261 08 

KS § 62 Svar på motion om att bygga ny förskola i 
centrum 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad, eftersom det redan finns ett lokalutredningsuppdrag 
avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor. Utredningsuppdraget för förskolor 
innehåller förstudie avseende nuläge och framtida behov och ska behandla eventuell ny 
förskola och/eller ombyggnation av Smulebergsskolan till förskola.  

Ärendet 

En motion om att bygga en ny förskola i centrum har inkommit från Per-Olof Andersson 
(M), Ann-Britt Danielsson (M) och Mikael Faleke (M). Motionärerna skriver bland annat att 
de anser att det, i samband med att kommunen ser över Smulebergsområdet, är dags att 
ta ett rejält tag kring förskolorna i tätorten Tibro.  

De anser att förskolan vid Smuleberg (Kullerbyttan) är i dåligt skick och bör rivas. På så 
sätt skapas ett större sammanhängande område som möjliggör ny bebyggelse. 
Motionärerna tror att en ny förskola med minst sex avdelningar behöver byggas och 
skriver att det i så fall skapas ett tillskott av platser och att förvaltningen därför bör titta 
även på förskolorna Karusellen och Sprattelbo i ett samlat grepp. 

Motionärerna föreslår därför följande: 

Att förskolan Kullerbyttan ersätts av en nybyggd förskola med minst sex avdelningar.  

Att en utredning ska göras snarast kring framtiden för förskolorna Kullerbyttan, Karusellen 
och Sprattelbo med målet att: 

1. Utreda var ”nya” Kullerbyttan ska byggas.  

2. Utreda behovet av förskoleplatser i centralorten utifrån befolkningsprognoser till år 
2030.  

3. Föreslå framtiden för förskolorna Karusellen och Sprattelbo inklusive om och var 
nybyggnation bör ske.  

Att utredningen ska vara klar senast 31 mars 2021 så att hänsyn till resultatet kan tas i 
budget inför år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 184 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden svarar att 
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kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt ett lokalutredningsuppdrag avseende 
Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor. Utredningsuppdraget för förskolor innehåller 
förstudie avseende nuläge och framtida behov och ska behandla eventuell ny förskola 
och/ eller ombyggnation av Smulebergsskolan till förskola. Utredningen ska vara klar 
2021-10-08 för att finnas med under höstens budgetbehandling. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Mikael Falekes (M) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-03 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-01-26 § 11 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-08 
Motion om att bygga ny förskola i centrum, 2020-09-24 

Beslut delges 

Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000187 08 

KS § 63 Svar på motion om feriejobb 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad, eftersom Tibro kommun arbetar på det sätt som motionären 
föreslår.  

Ärendet 

En motion om feriejobb har inkommit från Lennart Thunborg (SD). Motionären skriver att 
det finns många småsaker som behöver åtgärdas i Tibro, bland annat på 
idrottsanläggningarna som till exempel ishallen, sportparken och snickarvallen. 
Motionären föreslår därför att berörd instans utreder möjligheten att bilda ett arbetslag 
bestående av feriearbetare för att piffa upp och utföra enklare renoveringar runt om i 
Tibro. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-01 § 142 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar att de, genom Kompetenscenter, är samordnare av 
feriepraktik och jobb för unga. De framhåller dock att det är upp till varje förvaltning att ta 
fram lämpliga feriearbetsplatser inom sitt verksamhetsområde och att det därför i första 
hand är samhällsbyggnadsförvaltningen som, utifrån arbetsledning och arbetsmiljö, måste 
bedöma om det går att realisera ett arbetslag enligt motionärens förslag.  

Kommunledningskontoret har under sin beredning av motionen inhämtat synpunkter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att de arbetar på 
det sätt som motionären föreslår. Tibro kommun kommer att ta emot praktikanter under 
sommaren och samhällsbyggnadsförvaltningen tar emot så många praktikanter som de 
kan ta hand om och arbetsleda inom verksamheterna städ, fastighet och måltid. 
Kommunledningskontoret anser därmed att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-25 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-01-26 § 8 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-26  
Motion om feriejobb, 2020-05-13 
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Beslut delges 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000272 08 

KS § 64 Svar på motion om samarbete mellan 
äldreomsorg, skola och barnomsorg 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. Den form av samarbete som motionären föreslår påbörjades 
redan under hösten 2019 mellan vissa av de båda nämndernas verksamheter. Att 
samarbetet ska tas i beaktande vid framtida planering av barnomsorg, skola och 
äldreomsorg vid eventuell om- och/eller nybyggnation finns reglerat i Tibro kommuns 
översiktsplan samt i Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning.  

Ärendet 

En motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg har inkommit från 
Ulf Lindström (SD). Motionären skriver att man vid många äldreboenden har provat att 
låta de boende få interagera med både barn och djur, vilket har visat sig ge mycket positiv 
effekt. Bland annat har den positiva stämningen höjts rejält, upplevda krämpor bland de 
äldre har minskat och deltagande i olika aktiviteter har ökat. Motionären skriver vidare att 
även barnen har stort utbyte av att träffa äldre generationer och föreslår därför följande: 

- att möjligheterna för en samverkan mellan barnomsorg, skola och äldreomsorg på 
ett så effektivt sätt som möjligt ses över inom en mycket snar framtid för att stå 
redo när pandemin släppt sitt grepp, 

- att detta arbete ska ta hänsyn till dagens förutsättningar men även finnas med vid 
framtida planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller 
nybyggnation blir aktuell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 § 214 att överlämna motionen till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Nämnderna svarar bland annat att den form av samarbete som motionären föreslår 
påbörjades redan under hösten 2019 mellan Bonargårdens äldreboende och 
Snickarvallens förskola. Tanken är att samarbetet kommer att utvecklas så snart det är 
möjligt efter Coronapandemin.  

Nämnderna upplever att samarbetet med mellan dem är gott, att det alltid har funnits 
öppna kanaler mellan dem och möjligheter till samarbeten så som motionären föreslår. 
Båda nämnderna framhåller dock att det är upp till varje rektor och boendechef att avgöra 
om och i vilken utsträckning ett sådant samarbete är möjligt att genomföra med hänsyn till 
bland annat läroplaner, vårdtagarnas sjukdomsbilder och övriga förutsättningar. 
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Vad gäller motionärens förslag om att detta arbete även ska finnas med vid framtida 
planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller nybyggnation blir 
aktuell svarar nämnderna att detta finns reglerat i Tibro kommuns översiktsplan samt i 
Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning. Både socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden föreslår därmed kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-29 
Socialnämndens protokoll 2021-03-22 § 40 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-23 § 33 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-01 
Motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg, 2020-10-09  

Beslut delges 

Motionären 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000183 08 

KS § 65 Svar på medborgarförslag om skatepark i 
Fagersanna 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tacka för medborgarförslaget, 

att avslå medborgarförslaget, eftersom det i dagsläget inte finns pengar för en skatepark i 
Fagersanna inom de närmaste årens investeringsbudgetar.  

Ärendet 

Ett medborgaförslag om att bygga en skatepark i Fagersanna har inkommit till kommunen. 
Förslagsställaren skriver bland annat att man kan få nya kompisar om det finns en 
skatepark i Fagersanna, att man då slipper sitta framför en skärm hela dagarna för att 
man har tråkigt samt att det är för långt att cykla till Tibro. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-01 § 143 att överlämna 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
byggnads- och trafiknämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden och byggnads- 
och trafiknämnden svarar bland annat att Tibro kommun kommer att bygga en ny skola i 
Ransberg och att det i samband med den nya skolan även kommer att finnas utrymme för 
olika fritidsaktiviteter som kan utnyttjas både under skoltid och på fritiden. Planerarna för 
skolbyggnationen har tagit del av medborgarförslaget. Nämnderna svarar vidare att Tibro 
kommun för närvarande även utarbetar en ny översiktsplan för kommunen. I den nya 
planen står det att nya fritidsanläggningar med fördel kan samlokaliseras för att samnyttja 
funktioner och öka möjligheten till skötsel för flera anläggningar.  

Även kultur- och fritidsnämnden hänvisar till den nya skolan i Ransberg och de möjligheter 
den kommer att ge till olika fritidsaktiviteter som kan utnyttjas både under skoltid och på 
fritiden. Nämnden svarar också att planerarna för skolbyggnationen har tagit del av 
medborgarförslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden och byggnads- och trafiknämnden föreslår att 
medborgarförslaget ska anses besvarat medan kultur- och fritidsnämnden föreslår att det 
ska avslås, då de inte anser det motiverat att även anlägga en separat skatepark i 
Fagersanna. Kommunledningskontorets sammanlagda bedömning är att 
medborgarförslaget ska avslås, eftersom det inte finns pengar för en skatepark i 
Fagersanna inom de närmaste årens investeringsbudgetar.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-23 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-03-15 § 17 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-10 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-10-05 § 83 
Byggnads- och trafiknämndens protokoll, 2020-10-05 § 89 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-20 
Medborgarförslag om skatepark i Fagersanna, 2020-05-11    

Beslut delges 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000204 08 

KS § 66 Svar på medborgarförslag om att anlägga 
en beachvolleybollplan vid Stationsbadet i 
Fagersanna 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tacka för medborgarförslaget, 

att bifalla medborgarförslaget och att därmed ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
påbörja arbetet med att anlägga en beachvolleybollplan vid Stationsbadet i Fagersanna 
så snart som möjligt, 

att anläggningskostnaden, som beräknas till cirka 100 000 kronor, finansieras genom 
kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för friluftsområden och bad.    

Ärendet 

Ett medborgaförslag om att anlägga en beachvolleybollplan vid Stationsbadet i 
Fagersanna har inkommit till kommunen. Förslagsställaren skriver bland annat att det 
behöver finnas möjligheter till spontan rörelse för barn och ungdomar även i Fagersanna 
och föreslår därför att en beachvolleybollplan anläggs vid Stationsbadet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-01 § 144 att överlämna förslaget till 
kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Kultur- och 
fritidsnämnden svarar bland annat att det under år 2020 påbörjades en upprustning av 
badplatsen med bland annat inköp av nya bryggor. En beachvolleybollplan skulle bli en 
attraktiv plats för spontanidrott i närhet till de boende i Fagersanna samt vara ett bra nästa 
steg i utvecklingen och upprustningen av badplatsen. Kultur- och fritidsnämnden föreslår 
därför kommunfullmäktige besluta att bifalla förslaget.  

Även samhällsbyggnadsnämnden är positiva till förslaget och svarar bland annat att det 
idag finns beachvolleybollplaner vid Ånaplan i Tibro tätort och vid Gamla Örlenbadet. En 
beachvolleybollplan vid Stationsbadet skulle därmed komplettera övriga anläggningar och 
skulle sannolikt bli en attraktiv plats för spontanidrott inom området. 

Det är kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för genomförandet av medborgarförslaget. 
Kostnaden för anläggningen av beachvolleybollplanen beräknas till cirka 100 000 kronor 
och föreslås finansieras genom kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för 
friluftsområden och bad. Planen beräknas inte medföra några större driftskostnader, mer 
än det underhåll som ändå görs på kommunens badplatser. Driftskostnaderna finansieras 
av kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med att påbörja anläggningen av 
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beachvolleybollplanen planeras att starta så snart som möjligt efter kommunfullmäktiges 
beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M) och Heinz Barath (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-06 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-03-15 § 18 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-24 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-29 § 35 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-03-25 
Medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan vid stationsbadet i Fagersanna, 
2020-06-01   

Beslut delges 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2021-000089 08 

KS § 67 Redovisning av inlämnade motioner och 
medborgarförslag som ännu inte har 
besvarats, april 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen av inlämnade, men inte besvarade motioner och 
medborgarförslag.  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner och medborgarförslag som inte är 
besvarade redovisas två gånger per år. 

Dagens redovisning omfattar 14 motioner och 10 medborgarförslag, inklusive de motioner 
och medborgarförslag som besvaras vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-30 

___________________ 
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 Dnr 2021-000078 04 

KS § 68 Årsredovisning 2020 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

Rolf Eriksson (S), Per-Olof Andersson (M) och Anna-Karin Johansson (C) deltar inte 
handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2020. 

Revisorerna bedömer att förbundets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande samt att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. De kan dock inte bedöma om 
utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med fastställda mål och framhåller att ett antal 
mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen 
ska kunna göras. Revisorerna bedömer vidare att den interna kontrollen inte är tillräcklig 
då förbundsdirektionen inte har beslutat om intern kontrollplan, med tillhörande riskanalys 
och uppföljning för år 2020. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-12 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2021-02-26 § 1 
Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Revisionsberättelse 2020 
Granskning av årsredovisning 2020 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 
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Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000082 40 

KS § 69 Årsredovisning 2020 för Miljösamverkan 
Östra Skaraborg, MÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

Rolf Eriksson (S), Per-Olof Andersson (M) och Ann Ohlsson (L) deltar inte 
handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Miljösamverkan östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2020. Resultatet för 2020 uppgår till 1 976 000 kronor, vilket kommer att 
betalas tillbaka till medlemskommunerna under våren 2021. För Tibros del innebär det 
cirka 190 000 kronor. 

Revisorerna bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande och är upprättad enligt lag om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Revisorerna bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i budget 
2020. Denna bedömning kvarstår från år 2019. Revisorerna rekommenderar även 
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv. Även denna bedömning kvarstår från år 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-12 
Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2021-03-05 § 1 
Årsredovisning 2020 Miljösamverkan östra Skaraborg 
Revisionsberättelse 2020 
Granskning av årsredovisning 2020 Miljösamverkan östra Skaraborg  
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Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000094 04 

KS § 70 Årsredovisning 2020 för Avfallshantering 
Östra Skaraborg, AÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

Rolf Eriksson (S) och Per-Olof Andersson (M) deltar inte handläggningen eller beslutet av 
ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2020. 

Resultatet för 2020 är negativt och uppgår till – 5,0 miljoner kronor, vilket kan jämföras 
med budgeterat resultat för 2020 på -10,6 miljoner kronor. Den främsta anledningen till 
resultatet är att intäkterna överstiger budget med cirka 5 miljoner kronor. Det beror bland 
annat på fler tömningar av enskilda avlopp och ökad försäljning av material på 
återvinningscentralerna. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen, men 
att förbundet inte lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 
De bedömer också att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet och att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. De bedömer dock att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens 
övergripande mål för verksamheten, då endast tre av sex mål är uppfyllda 2020. 

Direktionen beslutade i samband med godkännandet av årsredovisningen att resultatet 
inte ska återställas enligt balanskravet med hänsyn till förbundets starka finansiella 
ställning. Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa 
resultatet inte att återställas enligt 11 kap. 13 § kommunallagen. Direktionen har för avsikt 
att använda delar av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-30 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2021-03-22 § 4 
Årsredovisning 2020 Avfallshantering Östra Skaraborg 
Revisionsberättelse för år 2020 
Granskning av årsredovisning 2020 Avfallshantering Östra Skaraborg 

Beslut delges 

Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS 

___________________ 
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 Dnr 2021-000101 04 

KS § 71 Årsredovisning 2020 för Skaraborgs 
kommunalförbund  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2020 för Skaraborgs kommunalförbund, 

att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Notering 

Rolf Eriksson (S) och Per-Olof Andersson (M) deltar inte handläggningen eller beslutet av 
ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2020. 

Revisorerna bedömer att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
och uppdrag som gäller för förbundet.  

Revisorerna tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-31 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2021-03-12 § 24 
Årsredovisning 2020 Skaraborgs kommunalförbund 
Revisionsberättelse för år 2020 
Granskning av årsredovisning 2020 Skaraborgs kommunalförbund  

Beslut delges 

Skaraborgs kommunalförbund 

___________________ 



 Sida 59 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000081 003 

KS § 72 Ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Miljösamverkan östra 
Skaraborg, MÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra 
Skaraborg, att gälla från och med 2021-07-01.  

Ärendet 

Förbundsordningen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg reviderades 
senast under 2017, framför allt med anledning av den nya kommunallagen som började 
gälla 1 januari 2018. Miljösamverkans nuvarande förbundsordning gäller därför från detta 
datum.   

2020-06-16 gav Miljösamverkans direktion förbundschefen i uppdrag att se över och 
föreslå revideringar av Miljösamverkans förbundsordning. Ett viktigt tillägg är att tydliggöra 
vad som gäller för deltagande på distans på direktionens och miljönämndens 
sammanträden.  

Några ändringar gäller arvode till förbundets förtroendevalda och inträdesordningen för 
miljönämndens ersättare. Den nya förbundsordningen innehåller också några 
redaktionella ändringar och information som även finns i reglementet för miljönämnden 
har tagits bort.  

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår i beslut 2021-03-05 § 3 
kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner att anta reviderad 
förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från 
och med 2021-07-01.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-15 
Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2021-03-05 § 3 
Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg  

 



 Sida 60 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS 

___________________ 

 



 Sida 61 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000095 003 

KS § 73 Ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Avfallshantering 
östra Skaraborg, AÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att, som synpunkt från Tibro kommun, framhålla att näst sista punkten om 
samhällsplanering, sida 2, bör förtydligas,  

att i övrigt ställa sig bakom förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet 
Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS.  

Ärendet 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, är ett kommunalförbund med ansvar för 
insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering 
av hushållsavfallets omhändertagande. AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde 
och Tibro. Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008 och 
Skara 2014. De senaste medlemmarna är Gullspång och Mariestad som anslöt sig till 
AÖS den 1 januari 2016.  

I takt med att förbundet fått fler medlemmar, ny lagstiftning har implementerats och det 
samlade arbetet med Agenda 2030 tar fart finns behov av att utvärdera och diskutera 
eventuella justeringar i uppdragsfördelningen mellan AÖS och medlemskommunerna. 
Behovet för denna dialog har bland annat identifierats i arbetet med ny Avfallsplan för 
kommunerna. I arbetet har det blivit tydligt att de olika parterna har olika ingångar i 
samarbetet och olika bild av uppgifts- och ansvarsfördelning. Detta behöver klargöras och 
det behöver skapas en möjlighet för att föra en politisk diskussion om framtida 
ambitionsnivåer inom det samlade hållbarhetsområdet, inom vilket AÖS har en självklar 
roll. Dialog och eventuella förslag till justeringar behöver vara klara och förankrade i god 
tid innan ny mandatperiod.  

Kommuncheferna för medlemskommunerna i AÖS har med anledning av ovanstående 
fått i uppdrag att tillsammans med förbundsdirektören för AÖS göra en översyn av 
kommunalförbundet samt föreslå eventuella justeringar i förbundsordningen.   

En översyn är genomförd och ett förslag till ny förbundsordning för AÖS är framtagen och 
är nu skickad till medlemskommunerna samt till AÖS på remiss för synpunkter. 
Remisstiden pågår till och med den 13 april. Målet är att ha den reviderade 
förbundsordningen beslutad i respektive medlemskommun under 2021. 



 Sida 62 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-30 
Förbundsordning för Avfallshantering östra Skaraborg 

Beslut delges 

Kommunchef 

___________________ 

 



 Sida 63 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000007 000 

KS § 74 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 och 2021-04-06 anmäls.  

___________________ 

 



 Sida 64 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000008 000 

KS § 75 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Beslut att avstå att svara på remiss av förstudie om användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och metoder, 2021-03-23, Dnr 2021-000071.08,  

Beslut att avstå att svara på remiss av Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, 2021-03-25, Dnr 2021-000092.34 

___________________ 

 



 Sida 65 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000015 000 

KS § 76 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 16-22 2021, redovisas.  

___________________ 

 



 Sida 66 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000005 000 

KS § 77 Information 2021 

Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar om: 
- Möte med Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS 
- Möte med Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om: 
- Aktuellt läge i kommunen med anledning av Coronapandemin 
- Rekrytering av ny skolchef 
- Feriepraktik sommaren 2021 

 

___________________ 

 



 Sida 67 (67)

 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-13 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

 Dnr 2021-000006 000 

KS § 78 Ev. brådskande ärenden 

Inga brådskande ärenden.  

___________________ 

 


