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 Kommunstyrelsen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-05-11 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 11 maj 2021 kl 14:00-16:10 
Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 

Jan Hanna (S), ersätter Rasmus Hägg (S) 
Lina Dahm (S) 
Ann Ohlsson (L) 
Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande 
Mikael Faleke (M) 
Maria Marić (KD) 
Åse Nicklasson (SD) 
Heinz Barath (SD), ersätter Kristoffer By (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
Thomas Carlsson (S) 
Hampus Borg (M) 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD) 
Markus Lindström (SD) 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Samuel Willner, projektledare, § 81 
Marina Timm, folkhälsostrateg, § 81 
Mattias Peterson, näringslivschef, § 82 

 
Utses att justera Per-Olof Andersson (M)   
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2021-05-17  
 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 79-89 

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

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-05-11 
Anslagsdatum 2021-05-18 Anslag tas ner 2021-06-09 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2021-000003 000 

KS § 79 Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KS § 80 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 000 

KS § 81 Information 2021 

Projektledare Samuel Willner ger en slutredovisning av nybyggnationen av 
Baggeboskolan. 

Folkhälsostrateg Marina Timm ger en lägesrapport om folkhälsoarbetet i kommunen. 

Ann Ohlsson (L) informerar om rådet för funktionshinderfrågor. 

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

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om  
- Aktuellt läge i kommunen med anledning av Coronapandemin 
- Rekrytering av ny skolchef 
- Organiseringen av Minizoo  
- Kommande utvärdering av Kompetenscenter  
- Utredning av kommunens agerande under Coronapandemin    

___________________ 
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 Dnr 2021-000113 14 

KS § 82 Hållbarhetsklivet - Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Tibro kommun ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet, 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring, från och med 2021-06-01.  

Ärendet 

Turistrådet Västsverige AB har bjudit in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet, för att tillsammans med kommuner och besöksnäringsverksamheter i 
regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges 
samlade initiativ för en hållbar besöksnäring, där offentliga och privata aktörer agerar för 
att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar aktörerna ekonomiskt bärkraftig 
besöksnäring som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende 
och besökare.  

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval 
som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.  

De fyra principerna är: 

- Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

- Bra för både boende och besökare 

- Fler besökare när och där det inte är fullt 

- Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att:  

- Kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en 
hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar. 

- Kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier 
som är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 

- Kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt 
möjlighet att ta del av andras initiativ. 
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- Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men förbinder sig inte till 
några ekonomiska åtaganden. 

Tibro kommuns näringslivsenhet Tillväxt Tibro anser att Tibro kommuns förutsättningar att 
utveckla besöksnäringen är goda. Genom Tillväxt Tibros arbete med platsutveckling 
skapas också förutsättningar för att öka kunskaperna om hållbar besöksnäring och 
ortsutveckling, samordna, lyfta fram och marknadsföra Tibros reseanledningar med 
aktiviteter, aktörer, platser och sammanhang, såväl lokalt som regionalt, nationellt och 
globalt.  

Tillväxt Tibro bedömer vidare att Hållbarhetsklivets intentioner och vägledning är en bra 
grund för Tibro kommuns fortsatta samarbete i Skaraborg och Västsverige. Den utgör 
också underlag för kommunens utveckling av egna besöksmål, som tjänar till inspiration i 
gemensamma insatser, och utveckling av enskilda besöksnäringsföretag, föreningar med 
flera. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att Tibro kommun ska ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-13 

Beslut delges 

Turistrådet Västsverige 
Tillväxt Tibro 

___________________ 
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 Dnr 2021-000130 04 

KS § 83 Uppföljning tertial 1 per 30 april 2021 för  
kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ansvarsområde 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning samt redogörelse för 
prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen per 30 april 2021 för 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde.   

Ärendet 

Kommunledningskontoret har per 30 april 2021 upprättat ekonomisk prognos för helåret 
2021 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde. Prognosen visar ett 
överskott gentemot budget med 0,9 miljoner kronor, vilket är cirka 0,9 miljoner kronor 
lägre än marsprognosen. Den största förändringen sedan marsprognosen är 
tillkommande kostnader för ledningsstöd inom socialförvaltningen om cirka 1 miljon 
kronor. Överskottet är hänförbart till kommunstyrelsen, 1,1 miljoner kronor, och 
kommunfullmäktige, 0,1 miljoner kronor, medan kommunledningskontorets prognos är 
negativ med -0,3 miljoner kronor. 

Kommunledningskontoret har per 30 april 2021 även upprättat en redogörelse för 
kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsområden. Verksamheten löper på enligt plan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-30 
KF och KS driftprognos per 210430 med kommentarer 
Uppföljning verksamhetsplan 20210430  

___________________ 
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 Dnr 2021-000086 04 

KS § 84 Budget 2022 - kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunchefens förslag till underlag avseende 
budget 2022-2024 för kommunstyrelsens verksamhetsområde och överlämna detta till 
budgetberedningen. 

Notering 

Mikael Faleke (M), Per-Olof Andersson (M), Maria Marić (KD), Åse Nicklasson (SD) och 
Heinz Barath (SD) deltar inte i beslutet.   

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i februari om uppdrag till samtliga nämnder och styrelser 
avseende budget 2022-2024. Kommunstyrelsen ska liksom övriga nämnder beskriva en 
effektivisering om 1 % till 2022 och 3 % till 2024. Kommunledningskontoret har arbetat 
med uppdraget för kommunstyrelsens egen verksamhet. Kommunchefen redovisar 
förslag till hur både effektivisering enligt uppdraget samt omdisponeringar för att täcka nya 
behov/utgiftsökningar ka hanteras i kommunstyrelsens budget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-06 
Presentation – Budget 2022 Kommunstyrelsen 210511  

___________________ 
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 Dnr 2020-000339 00 

KS § 85 Finansiering av Tibro kommuns 
feriepraktik 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ställa sig positiva till samfinansiering av feriepraktikplatser för ungdomar 2021,    

att barn- och utbildningsnämnden tilldelas 150 000 kronor ur anslaget för KS oförutsett för 
kostnader under 2021 gällande feriepraktikplatser.  

Ärendet 

Tibro kommun anordnar under somrarna feriepraktik för ungdomar som har slutat årskurs 
9 respektive årskurs 1 på gymnasiet. Feriepraktiken är tre veckor lång och har omfattat 
cirka 120 ungdomar per år. Den totala kostnaden för dessa platser uppgår till cirka 
1 000 000 kronor.   

I budget 2021 har barn- och utbildningsnämnden på grund av ekonomiska skäl endast 
reserverat totalt 350 000 kronor till praktikplatser, vilket motsvarar cirka 25 platser. 
150 000 kronor av dessa medel avser kostnader för IT-system samt personalkostnader. 
För att ge fler ungdomar möjligheten att erbjudas en praktikplats sommaren 2021 
uppmanade barn- och utbildningsnämnden den 2020-12-01 § 136 övriga nämnder att 
bidra till kommunens feriepraktikplatser. Ärendet har behandlats i kommunens 
ledningsgrupp och samtliga förvaltningar ställer sig positiva till en samfinansiering av 
feriepraktikplatser 2021.  

På grund av rådande pandemi finns det i år endast ett 50-tal praktikplatser att tillgå och 
fördelningen av platserna kommer att ske via lottning bland de sökande. Den totala 
kostnaden uppgår till cirka 500 000 kronor. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen bidrar med 150 000 kronor till praktikplatser under 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-12  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-12-01 § 136 

Beslut delges 

Ekonomichef 
Barn- och utbildningsnämnden 
___________________ 
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 Dnr 2021-000007 000 

KS § 86 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmält protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-20 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000008 000 

KS § 87 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Beslut om ställföreträdande socialchef från och med 2021-04-27, Dnr 2021-000134.002, 
2021-04-21 
 
Beslut om att avstå att svara på remiss om förbättrade möjligheter till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg, Dnr 2021-000135.08, 2021-04-26 
 

___________________ 
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 Dnr 2021-000015 000 

KS § 88 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisat protokoll.  

Ärendet 

Inkommet protokoll, numrerat 23 2021, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 000 

KS § 89 Ev. brådskande ärenden 

Inga brådskande ärenden.  

 

___________________ 

 


