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Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 1 juni 2021 kl 14:00-17:40 
Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 

Per-Olof Andersson (M), 1:e vice ordförande 
Rasmus Hägg (S) 
Jan Hanna (S), ersätter Lina Dahm (S) 
Ann Ohlsson (L) 
Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Mikael Faleke (M) 
Maria Marić (KD), §§ 90-104, 106-110, ej § 105 p.g.a. jäv 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD), ersätter Maria Marić (KD), § 105 
Åse Nicklasson (SD) 
Kristoffer By (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
Thomas Carlsson (S) 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD), §§ 90-104, 106-110, tjänstgörande § 
105 
Heinz Barath (SD), §§ 90-103, 106-110 
Markus Lindström (SD) 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Ulf Jansson, ekonomichef, §§ 92-95 
Ulf Karlsson, Olinsgymnasiet § 92 
Kristian Wejshag, Olinsgymnasiet, 92 
Bas Thijssen, Skövde kommun, § 93 
Viktor Johansson, Skövde kommun, § 93 
Emma Lindblad, kommunstrateg, § 96 
Katarina Kjellberg, avd. chef plan- och byggavd., § 97 
Mikael Jonsson, VA-chef § 98 

 
Utses att justera Per-Olof Andersson (M)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2021-06-02  
 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 90-110 

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

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-06-01 
Anslagsdatum 2021-06-03 Anslag tas ner 2021-06-25 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2021-000003 000 

KS § 90 Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KS § 91 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 000 

KS § 92 Information 2021 

Ulf Karlsson och Kristian Wejshag från Olinsgymnasiet informerar om Olinsgymnasiet, 
dess verksamhet och inriktning. 

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

Anna-Karin Johansson (C) informerar om möte med kommunala pensionärsrådet, KPR. 

Ann Ohlsson (L) informerar om rådet för funktionshinderfrågor.  

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

___________________ 
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 Dnr 2021-000129 04 

KS § 93 Utvärdering av kommunens långsiktiga 
medelsförvaltning, tertial 1 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om kommunens långsiktiga 
medelsförvaltning under tertial 1 2021.  

Ärendet 

Tibro kommun tillämpar sedan december 2021 en ny placeringspolicy. Enligt denna ska 
kommunstyrelsen efter varje tertial erhålla en rapportering om förvaltningen och dess 
utfall. Skövde kommuns finansfunktion, som bistår Tibro i arbetet med de placerade 
medlen, har sammanställt rapport för tertial 1 som redovisas vid sammanträdet. 

Kommunens placerade medel har sedan årsskiftet ökat med 17,9 miljoner kronor eller 
7,75 % i marknadsvärde. Detta är cirka 1 % sämre än normalportföljens index för 
motsvarande period.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-24 
Placeringsrapport Tibro kommun, tertial 1, 2021 

___________________ 
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 Dnr 2021-000149 04 

KS § 94 Ekonomisk uppföljning tertial 1, per 30 
april 2021 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning tertial 1, per 30 april 2021 för Tibro kommun. 

att ge socialnämnden i uppdrag att i samband med uppföljning 2 redovisa åtgärder för 
ekonomisk balans 2021 och 2022.  

Ärendet 

Tibro kommun upprättar ekonomiska prognoser efter tertial 1 och 2. Vid uppföljningen per 
31 augusti upprättas även delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige. 

Kommunens prognos per 30 april visar på ett positivt resultat om 27,8 miljoner kronor, 
vilket är 21,6 miljoner kronor högre än budgeterade 6,2 miljoner kronor. Överskottet beror 
på stora överskott avseende skatteintäkter 14,6 miljoner kronor och finansnetto 15,4 
miljoner kronor. Socialnämndens underskott, -10,6 miljoner kronor, är den mest 
betydande negativa budgetavvikelsen i prognosen. 

Investeringarna väntas under 2021 uppgå till 82,0 miljoner kronor, vilket är 6,1 miljoner 
kronor lägre än budgeterade 88,1 miljoner kronor. Att prognosen är lägre än budget beror 
i huvudsak på två projekt som är senarelagda. 

Koncernbolagen redovisar prognoser som i stort sett är i nivå med budgetarna. 
Tibrobyggens 4,2 miljoner kronor är 0,5 miljoner kronor bättre än budgeterat, medan Tibro 
Elnät och Tibro Energi sammantaget prognostiserar 8,2 miljoner kronor i resultat, vilket är 
0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-20 
Driftprognos per 210430 
Investeringsprognos per 210430 
Investeringsprognos per 210430 samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000021 04 

KS § 95 Budget 2022 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   

att den kommunala skattesatsen för år 2022 ska vara oförändrad (21,21 kronor), 

att nämndernas driftbudgetramar fastställs enligt beslutsunderlag "Driftbudget 2022, 
majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2021-05-25", 

att investeringsbudgeten fastställs enligt beslutsunderlag "Investeringsbudget 2022-2024, 
majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2021-05-25", 

att delegera till ekonomichefen att justera driftbudgetramarna avseende löne- och 
priskompensation, internränta och övriga kostnadsneutrala justeringar mellan nämnder. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot besluten om driftbudget 
och investeringsbudget till förmån för Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och 
investeringsbudget. 

Notering 

Per-Olof Andersson (M), Mikael Faleke (M) och Maria Marić (KD) deltar inte i besluten om 
driftbudget och investeringsbudget.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer varje år i juni nästkommande års driftbudgetramar för 
nämnderna, investeringsbudget per projekt och nämnd samt skattesats.  

I februari fastställde kommunstyrelsen uppdragsramar, den nivå som ska konsekvens-
beskrivas, gällande driftverksamheten. Budgetberedningen har sammanträtt under april 
och maj och i samband med detta har nämnderna redogjort för vilken verksamhet som 
kan bedrivas inom uppdragsramarna samt framställt äskande gällande drift- och 
investeringsverksamhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och 
investeringsbudget. 
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Beslutsgång 

Ordföranden prövar först kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till skattesats och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till driftbudget mot 
Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
investeringsbudget mot Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om delegationer till 
ekonomichefen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-19 
Översikt driftbudgetposter behandlade i budgetberedningen 
Översikt nämndernas investeringsäskanden 
Skattefinansierade investeringar 15 mnkr per år 
Driftbudget 2022, majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2021-05-25 
Investeringsbudget 2022-2024, majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2021-05-25 
Driftbudget 2022, SD förslag 
Investeringsbudget 2022-2024, SD förslag 
 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2020-000231 21 

KS § 96 Plangranskning, Översiktsplan 2021 för 
Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets förslag på synpunkter till 
granskningshandlingen på Översiktsplan 2021 för Tibro kommun enligt nedan.  

Ärendet 

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 utgöra vägledning vid såväl 
kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska använda eller bevara 
bebyggelse, mark och vatten men det är också ett verktyg för att tillämpa och förverkliga 
vår vision.  

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

Översiktsplanen har varit utställd på samråd och inkomna synpunkter är sammanställda 
och bemötta i en samrådsredogörelse. Granskningsskede pågår 2021-04-21 till 2021-06-
30 och kommunstyrelsen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Arbetet med framtagandet av ny översiktsplan är väl genomfört.  

Kommunledningskontoret har gått igenom översiktsplanen utifrån tidigare lämnade 
synpunkter i samrådsskedet samt tagit del av samrådsredogörelsen. Lämnade synpunkter 
har i stort beaktats. Dock kvarstår några punkter som kommunledningskontoret yttrar sig 
över.  

- I remissvaret påtalades att kommunfullmäktige har antagit en ny vision och 
strategiska mål och utifrån det ska den tidigare visionen, Vi skapar miljöer som 
sticker ut, utgå ur översiktsplanen. Texterna kring detta behöver 
uppdateras/omformuleras ytterligare då den gamla visionen inte längre gäller. 
Exempelvis finns det en rubrik som heter Vi skapar miljöer som sticker ut! Det är 
av vikt att den nu gällande visionen får genomslag.  

- Vidare lyftes i remissvaret att rollen/syftet med Tibro museum inte ska regleras i 
översiktsplanen. Denna formulering behöver än en gång omarbetas eller tas bort.  

- I remissvaret togs det också upp att det inte finns något politiskt uppdrag kring 
ändrad lokalisering av bibliotek och kultur. Det har fortfarande inte fattats några 
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sådana beslut. Den formulering som är med i granskningshandlingen bör tas bort 
ur översiktsplanen.  

- I remissyttrandet lyftes att den del av avsnittet som handlar om avlopp och som 
beskriver samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar behöver omarbetas eller tas 
bort då det är en beskrivning på detaljnivå som snarare hör hemma i andra 
styrdokument eller verksamhetsstödjande dokument. Av samrådsredogörelsen 
framgår inte hur synpunkten har beaktats. Kommunledningskontoret står 
fortfarande bakom detta påpekande om att omarbetning behöver göras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-05-10 
Missiv plangranskning översiktsplan 2021-04-20 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och byggavdelningen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000157 20 

KS § 97 Försäljning och fastighetsreglering 
berörande del av Fröstorp 10:2/4, Fröstorp 
1:23 och Fröstorp 1:25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
ytterligare beredning.  

Ärendet 

Fastighetsägarna till Fröstorp 1:23 och Fröstorp 1:25 har önskemål om att köpa den del 
av Fröstorp 10:2/4 som är belägen mellan dessa båda fastigheter. Ett av motionsspåren 
vid Rankås friluftsområde går i genom aktuellt område och spåret är idag delvis förlagt 
inne på den privata fastigheten Fröstorp 1:23.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-14 § 115 att tillåta en försäljning, låta 
värdera marken och samtidigt byta till sig mark så att marken för motionsspåret 
säkerställs som kommunägd mark. 

En värdering av skogen och marken har genomförts av Skogskonsult i Mariestad. 
Värderingen på den del som kommunen säljer är 129 000 kronor och värdet på den mark 
som kommunen byter till sig är 4 500 kronor. I Skogskonsults värdering står även att 
marknadsvärdet på skogsmarken kan ligga 0-40 % högre än värderat pris.  

Marken, inklusive markbyte, föreslås säljas för totalsumman 125 000 kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M), med instämmande av Lena Åberg (L), Åse Nicklasson (SD) och Per-
Olof Andersson (M), föreslår att ärendet ska återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden 
för ytterligare beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Mikael Falekes (M) förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Falekes (M) förslag, att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-26 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-24 § 47 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-05-04 
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Skogsvärdering Fröstorp, 2021-01-14 
Karta markbyten Fröstorp 10:2/4 
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av Fröstorp 10:2/4, Fröstorp 1:23 
och Fröstorp 1:25 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000156 04 

KS § 98 Tilläggsanslag och ändringar i 
investeringsbudgeten 2021 för VA-projekt 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anslå tilläggsanslag i 2021 års investeringsbudget för VA-projekten Grönhult med 
500 000 kronor och Kårtorp – Gravafors med 1 000 000 kronor,  

att reducera budgeten för projekt Bråbacka – Kylvanäs med 500 000 kronor, från 
1 700 000 kronor till 1 200 000 kronor.  

Ärendet 

Kommunens VA-verksamhet har ett antal investeringsprojekt gällande utbyggnad av 
vatten och avlopp utanför tätorten. Några av projekten drivs inte i kommunal regi, utan 
genom föreningar. VA-verksamheten ska dock hantera föreningarnas projekt enligt 
samma förutsättningar som om kommunen hade stått för projektet. Detta innebär att 
verksamheten står för 1/3 av kostnaden för stamledningar samt ansvarar för 
pumpstationer på stamledningen. Vid dessa föreningsprojekt tar verksamheten ut 
anslutningsavgift av berörda fastigheter. 

Kostnaderna för andelen i stamledningarna samt redovisning av intagna 
anslutningsavgifter balanserar till viss del varandra. Dessa projekt innebär nya 
anläggningstillgångar för VA-verksamheten och ska därför redovisas som 
investeringsprojekt med kostnader och intäkter.  

För 2021 behöver följande två projekt läggas till i investeringsredovisningen: 

- VA Grönhult med en kostnadsbudget på 1 000 000 kronor för den kommunala 
delen och intäkter om 500 000 kronor. 

- VA Kårtorp-Gravafors med en kostnadsbudget på 2 000 000 kronor för den 
kommunala delen och en intäktsbudget om 1 120 000 kronor. 
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Projekt 2021 2022 Totalt

Grönhult Kostnad 1000 0 1000

Intäkt -500 0 -500

Netto 500 0 500

Kårtorp-Gravafors Kostnad 1000 1000 2000

Intäkt 0 -1120 -1120

Netto 1000 -120 880

Summa 1500 -120 1380  

För att delvis täcka de ökade investeringsutgifterna för projekt Grönhult samt Kårtorp-
Gravafors föreslås följande omdisponering av investeringsbudget 2021: 

- Projekt 3352 Tidavadsgatan Ledningar om 850 000 kronor senareläggs till 
preliminärt år 2022.  

- Projekt 3358 Bråbacka - Kylvanäs reduceras med 500 000 kronor, från 1 700 000 
kronor till 1 200 000 kronor, då budgeten för projektet inte förväntas nyttjas fullt ut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Andersson (M), med instämmande av Mikael Faleke (M) och Rolf Eriksson (S), 
föreslår att projektet gällande Tidavadsgatan ska ligga kvar i investeringsbudgeten för 
2021. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-26 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-24 § 49 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-05-04 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000102 05 

KS § 99 Samverkansavtal för 
gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-
07-01 - 2023-12-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i 
Skaraborg, 2021-07-01 – 2023-12-31.  

Ärendet 

Tibro kommun ingår i ett samarbete gällande gymnasieutbildningar inom ramen för 
Utbildning Skaraborg. För detta samarbete finns det ett samverkansavtal. Avtalet syftar 
framförallt till att gymnasieungdomar i Skaraborg ska ha tillgång till ett brett och allsidigt 
utbud av utbildning som långsiktigt höjer kompetensnivån i Skaraborg. Nuvarande avtal 
trädde i kraft 2018 och Skaraborgs 15 kommuner är parter i avtalet. 

Ett nytt avtal var tänkt att gälla från och med 2021-01-01, men eftersom arbetet med att 
revidera prislistan för gymnasiekostnader förlängdes kunde prislistan fastställas först 
2020-09-11. Därför förlängdes även det nuvarande samverkansavtalet med sex månader. 
Förslag till nytt avtal har tagits fram av nätverket för gymnasiet, nätverket för 
introduktionsprogrammen, representanter för antagningskansli och Skaraborgs 
kommunalförbund. 

De största förändringarna i avtalet är: 

- Tydligare struktur kring ansvarsområden 

- Uppdatering kring politisk beslutsorganisation och ändrade förutsättningar i 
skollagen 

- Tidigare bilaga kring antagningskansli är inskriven i avtalet 

- Modell för gemensam prislista beskrivs 

- Fördjupad text kring gymnasiesärskolan 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund föreslår medlemskommunerna att anta 
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg, 2021-07-01 – 2023-12-31. 
Ärendet har även beretts av barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att 
kommunstyrelsen ska ställa sig bakom avtalet.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2021-05-25 § 48 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-22 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2021-03-12 § 23 
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg, 2021-07-01 – 2023-12-31 

Beslut delges 

Barn- och utbildningsnämnden 
Skaraborgs kommunalförbund 

___________________ 
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 Dnr 2021-000057 000 

KS § 100 Revidering av dokumenthanteringsplan 
för kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsens ansvarsområde, 

att planen tillämpas för handlingar som inkommit eller upprättats under år 2021 och 
framåt.  

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska en dokumenthanteringsplan finnas som 
beskriver hur allmänna handlingar hanteras inom myndigheten. Planen ska beskriva hur 
olika handlingar förvaras och om handlingen ska bevaras (arkiveras) eller om den ska 
gallras och i så fall när. Planen ska ses över och revideras kontinuerligt. 

Den nuvarande dokumenthanteringsplanen antogs i juni 2020. De revideringar som nu är 
gjorda är framförallt inom avsnittet ”personal och löner” där kompletteringar gällande 
anteckningar för medarbetarsamtal, avgångssamtal samt bedömningsunderlag för ny lön 
är gjorda. Tillbud- och olycksfallsrapporter har även tillkommit som en ny del. 

Genom att anta den reviderade dokumenthanteringsplanen utses också 
förvaltningschefen till att vara arkivansvarig och registrator till att vara arkivredogörare.  

I den nuvarande dokumenthanteringsplanen har det saknats en tydlig beskrivning av var 
vissa typer av digitala handlingar förvaras. Detta har denna revidering åtgärdat på så sätt 
att namnen på de olika verksamhetssystemen har skrivits ut. 

Kommunledningskontoret har, tillsammans med kommunens arkivarie, tagit fram ett 
förslag till ny dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens ansvarsområde. 

De gallringsfrister som anges i en dokumenthanteringsplan ska tillämpas på handlingar 
som inkommer eller upprättas under de år som planen gäller, varför beslutet bör omfatta 
att tillämpningen ska gälla samtliga handlingar som inkommit eller upprättats under 2021, 
det vill säga även under årets början innan planens antagande, och till dess att nytt beslut 
om att anta dokumenthanteringsplan fattas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-05-12 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  
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Beslut delges 

Kommunledningskontorets enhetschefer 

___________________ 
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 Dnr 2021-000148 002 

KS § 101 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 2021-07-01.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen eller en nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller 
åt en anställd att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende. 
Delegationsordningen reglerar vilka beslut som får delegeras och vem som får fatta beslut 
i kommunstyrelsens/nämndens ställe samt hur delegationsbeslut ska anmälas. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.9 har kommunstyrelsens 
arbetsutskott delegation på att fatta beslut om att remittera ärenden, inklusive motioner 
och medborgarförslag, till andra nämnder. Som ett led i att förenkla processen kring 
motioner och medborgarförslag föreslår kommunledningskontoret att delegationen att 
remittera just motioner och medborgarförslag istället ska ges till kommunstyrelsens 
ordförande. Arbetsutskottet föreslås fortsatt ha delegation på att remittera övriga ärenden.  

I delegationsordningen, punkt 1.1, finns delegation för att teckna kommunens firma. Då 
kommunstyrelsen har fattat ett separat beslut om firmatecknare, (KS 2019-02-12 § 28) 
med namngivna firmatecknare, föreslår kommunledningskontoret att punkt 1.1 ska tas 
bort från delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-10 
Delegationsordning för kommunstyrelsen  

Beslut delges 

Kanslichef 
Kommunsekreterare 

___________________ 
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 Dnr 2021-000142 003 

KS § 102 Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med 2021-07-01.  

Ärendet 

I reglementet för kommunstyrelsen finns det under § 1, Kommunstyrelsens 
ansvarsområden och uppgifter, bestämmelser kring krisledningsnämnden och dess 
sammansättning. Detta regleras dock i särskilt reglemente för krisledningsnämnden, 
varför de bestämmelserna föreslås tas bort från kommunstyrelsens reglemente.  

Följande punkt föreslås tas bort från § 1, Kommunstyrelsens ansvarsområden och 
uppgifter:  

- kommunens säkerhetssamordning och i egenskap av krisledningsnämnd ansvara 
för planering och hantering av extraordinära händelser, som innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt 
reglemente. 

Punkten föreslås ersättas med följande formulering: 

- kommunens säkerhetssamordning och krisberedskap.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-05 
Reglemente för kommunstyrelsen  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000137 003 

KS § 103 Revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden, att gälla från och med 2021-07-01.  

Ärendet 

I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens roll är att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid. En extraordinär händelse definieras som en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 
av en kommun eller en region. 

Reglementet för krisledningsnämnden reviderades senast år 2011 och har nu setts över i 
sin helhet. § 6, Sammansättning, har kompletterats med samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, eftersom samhällsbyggnadsnämnden inte fanns när reglementet reviderades 
senast. Övriga förändringar som har gjorts är framförallt av redaktionell karaktär samt 
tillägg och ändringar i uppbyggnaden för att få samma uppbyggnad och formuleringar som 
övriga nämnders reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-05-05 
Reglemente för krisledningsnämnden  

Beslut delges 

Säkerhetschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000108 04 

KS § 104 Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg och styrelsens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen.  

Ärendet 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2020. 

Revisorerna bedömer att styrelsen sammantaget har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 
uppställda.  

Revisorerna tillstyrker att styrelsen samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-09 
Hemställan om ansvarsfrihet, Samordningsförbundet Östra Skaraborg, 2021-03-31 
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
Revisionsberättelse för år 2020 Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2020 Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg, mars 2021 
Projektredovisning 2020, Samordningsförbundet Östra Skaraborg  

Beslut delges 

Samordningsförbundet Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000109 04 

KS § 105 Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling 
Väst 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst, 

att bevilja direktionen för Tolkförmedling Väst och direktionens enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Notering 

Maria Marić (KD) deltar inte i beslutet eller handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Ärendet 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning avseende verksamhetsåret 2020. 

Revisorerna bedömer att direktionen sammantaget har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig 
och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-09 
Sammanträdesprotokoll Tolkförmedling Väst, 2021-03-26 § 431 
Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse för år 2020 
Granskning av årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst 
Internkontrollrapport 

Beslut delges 

Tolkförmedling Väst 

___________________ 
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 Dnr 2020-000109 08 

KS § 106 Svar på motion angående drogpolicy 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till det påbörjade arbetet med en 
kommunövergripande ANDTS-riktlinje (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).  

Ärendet 

En motion om drogpolicy har inkommit från Kristoffer By (SD). Motionären skriver att 
droganvändandet kryper ner i åldrarna allt mer i samhället och att Tibro kommun inte är 
något undantag. Motionären vill utveckla det förebyggande arbetet mot narkotika på våra 
skolor och vill se ett samarbete mellan kommunen och polisen, där polisen kan komma till 
skolan i ett förebyggande narkotikabesök. Motionären föreslår därför att berörd instans 
inför en drogpolicy som möjliggör förebyggande narkotikabesök och inleder ett samarbete 
med polisen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-21 § 86 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden svarar bland 
annat att kommunen har påbörjat arbetet med en kommunövergripande  
ANDTS-riktlinje. Riktlinjen fokuserar på de skadliga effekter som orsakas av alkohol, 
narkotika, dopning, tobak samt andra nikotinprodukter och spel. Riktlinjen kommer att 
lämna ett visst utrymme för varje förvaltning/verksamhet att utforma detaljer. 

Nämnden svarar vidare att ett drogförebyggande arbete pågår inom den ordinarie 
undervisningen i såväl årskurs 4-6 som i årskurs 7-9, vilket anges i kursplanerna för 
biologi och idrott och hälsa. På Nyboskolan har de utöver detta startat upp ett arbete med 
att ta fram en drogförebyggande plan tillsammans med fältassistenterna med 
målsättningen att skolan ska vara en drogfri arbetsplats. De har även tagit en inledande 
kontakt med ungdomspolisen i Skövde. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristoffer By (SD), med instämmande av Åse Nicklasson (SD), föreslår bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Kristoffer Bys (SD) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, att anse 
motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-04-21 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-04-13 § 39 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-24 
Motion angående drogpolicy, 2020-03-16   

Beslut delges 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000007 000 

KS § 107 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000008 000 

KS § 108 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Beslut att avstå att svara på remiss om enkel och ändamålsenlig användning av betrodda 
tjänster i den offentliga förvaltningen, 2021-05-11, Dnr 2021-000122.08 

Beslut om attestantförteckning för kommunledningskontoret, 2021-05-21, Dnr 2021-
000134.002 

Beslut om parkeringstillstånd, feb-mars 2021, Dnr 2021-000070.002 

___________________ 
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 Dnr 2021-000015 000 

KS § 109 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 24-26 2021, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 000 

KS § 110 Ev. brådskande ärenden 

Inga brådskande ärenden.  

___________________ 

 


