
 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-12  

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 12 oktober 2021 kl 14:00-19:30 

Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 
Susanne Johansson (S), ersätter Rasmus Hägg (S) 
Lina Dahm (S), §§ 140-150, till och med kl. 17.00, därefter ej tjänstgörande 
Thomas Carlsson (S), ersätter Lina Dahm (S), §§ 151-155, från och med kl. 
17.00, dessförinnan ej tjänstgörande 
Ann Ohlsson (L) 
Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande 
Hampus Borg (M), ersätter Mikael Faleke (M) §§ 140-142, till och med kl. 
14.30, därefter ej tjänstgörande 
Mikael Faleke (M), §§ 143-155, från och med kl. 14.30 
Maria Marić (KD), §§ 140-151, till och med kl. 19.00 
Hanna-Maria Verdonck-Pihlström (KD), ersätter Maria Marić (KD), §§ 152-155 
från och med kl. 19.00 
Heinz Barath (SD), ersätter Åse Nicklasson (SD), §§ 140-149, till och med kl. 
17.00, därefter ej tjänstgörande 
Åse Nicklasson (SD), §§ 150-155, från och med kl. 17.00 
Marcus Lindström (SD), ersätter Kristoffer By (SD), §§ 140-141, 143-155 
Hanna-Maria Verdonck-Pihlström (SD), ersätter Kristoffer By, § 142 
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 Josefin Karlsson  
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ANSLAG/BEVIS 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2021-000003 000 

KS § 140 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Anna-Karin Johansson (C) att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000004 000 

KS § 141 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000174 02 

KS § 142 Pensionspolicy för förtroendevalda 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta Pensionspolicy för förtroendevalda Tibro kommun, att gälla från och med 2021-

11-01.  

Ärendet 

Pensionspolicy för förtroendevalda i Tibro kommun antogs 2008. Regelverket om pension 

och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har ändrats under åren för att anpassas 

till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller 

kommunalförbund har att anta som sina. Kommunledningskontoret har därför tagit fram 

förslag på en ny pensionspolicy.  

Syftet med Tibro kommuns pensionspolicy för förtroendevalda är att på ett enkelt och 

tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och pensionsersättningar kommunen beslutat 

om samt till vem den förtroendevalde kan vända sig för att få information.  

Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån regler och rekommendationer 

samt möjligheter att utveckla dessa.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-09-07 

Pensionspolicy för förtroendevalda Tibro kommun  

Beslut delges 

Förtroendevalda i Tibro kommun 

___________________ 
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 Dnr 2021-000173 02 

KS § 143 Pensionspolicy för medarbetare 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Pensionspolicy för medarbetare Tibro kommun, att gälla från och med 2021-11-

01.  

Ärendet 

Pensionspolicy för anställda antogs 2008. Kommunledningskontoret har nu tagit fram 

förslag på ny pensionspolicy för medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en av 

Tibro kommuns målsättningar. En pensionspolicy med fokus på ett lång och flexibelt 

arbetsliv är en av delarna i detta arbete. Pensionspolicyns syfte är att vara ett verktyg och 

att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner 

knutna till ålder.  

Pensionspolicyn beskriver på ett samlat sätt kommunens pensionsåtagande gentemot 

medarbetarna. Den är marknadsmässigt framtagen utifrån lagregler och kollektivavtal 

samt möjligheter att utveckla dessa. 

Tibro kommun vill med denna pensionspolicy: 

- Öka sin attraktion som arbetsgivare. 

- Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner 

knutna till ålder. 

- Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra 

förmåner som är knutna till ålder. 

- Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den 

enskildes behov och förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-09-07 

Pensionspolicy för medarbetare Tibro kommun  

Beslut delges 

Medarbetare i Tibro kommun 

___________________ 
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 Dnr 2021-000226 04 

KS § 144 Utvärdering av kommunens långsiktiga 

medelsförvaltning, tertial 2 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av kommunens långsiktiga 

medelsförvaltning gällande tertial 2 2021.  

Ärendet 

Enligt kommunens placeringspolicy för lång- respektive kortsiktig medelsförvaltning ska 

rapportering ske löpande efter varje tertial. Tibro kommun köper tjänst av Skövde 

kommuns finansfunktion som gör utvärderingen, vilken presenteras i en placeringsrapport. 

Marknadsutvecklingen har varit fortsatt stark under andra tertialet och normalportföljens 

jämförelseindex steg med 6,13 %. Tibros portfölj ökade under samma period med 7,44 % 

eller 18,4 miljoner kronor. Vid periodens slut uppgick det totala marknadsvärdet till 264,8 

miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-09-30 

Placeringsrapport tertial 2 2021, Tibro kommun 

___________________ 
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 Dnr 2020-000231 21 

KS § 145 Antagande av översiktsplan 2021 för Tibro 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta översiktsplan 2021 för Tibro kommun.  

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 beslut 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 den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet. 

Arbetet med översiktsplanen har följt planprocessen för översiktsplan enligt plan- och 

bygglagen (PBL), med en samrådsdel och en granskningsdel. En samrådsredogörelse 

samt ett granskningsutlåtande har upprättats, där alla inkomna synpunkter och yttranden 

har bemötts och planen har bearbetats i de delar där det ansetts relevant. Den 

bearbetade översiktsplanen är nu redo för antagande. 

I samband med framställandet av översiktsplanen pågår förankringsprocessen för ett 

kulturmiljöprogram. Programmet är integrerat i den digitala versionen av översiktsplanen. 

Ett beslut om antagande av kulturmiljöprogrammet särskiljs från översiktsplanen och tas 

under våren 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-09-23 

Tibro Översiktsplan Texter - Antagandehandling - september 2021 

Länk till digital antagandehandling Tibro Översiktsplan 

Samrådsredogörelse Tibro ÖP - Antagandehandling - september 2021 

Granskningsutlåtande Tibro ÖP - Antagandehandling - september 2021 
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Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden 

Samhällsbyggnadschef 

Stadsarkitekt 

Avdelningschef plan- och byggavdelningen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000203 003 

KS § 146 Regler för intern kontroll 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Regler för intern kontroll, 

att dessa regler ersätter Reglemente för intern kontroll, KF 2015-11-30 § 133. 

Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget om att se över reglementet för intern 

kontroll och tillhörande anvisningar redovisat.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-09 § 4 om att ge kommunledningskontoret i 

uppdrag att se över reglementet för intern kontroll och tillhörande anvisningar. Detta i 

samband med ärendet om kommunstyrelsens bedömning av kommunens samlade 

system för intern kontroll 2020. Bedömningen var att den interna kontrollen var tillräcklig 

men att nämndernas följsamhet till reglementet kan förbättras. 

Kommunledningskontoret har genomfört en översyn och övriga förvaltningar har getts 

möjlighet att inkomma med synpunkter till arbetet. Kommunledningskontoret föreslår att 

reglementet för intern kontroll ersätts av regler för intern kontroll. Detta enligt kommunens 

riktlinje för benämning av styrdokument. 

Innehållsmässigt skiljer sig inte reglerna nämnvärt från nuvarande bestämmelser. De 

ändringar som föreslås är bland annat att tidpunkten för när kommunstyrelse och 

nämnder ska anta en internkontrollplan sätts till senast november månad (inför 

kommande år). Därtill föreslås att kommunstyrelsens årliga utvärdering av kommunens 

samlade system för intern kontroll, för det gångna året, genomförs senast i mars. I 

nuvarande reglemente finns ingen tidpunkt för när detta ska vara gjort. Det har också 

gjorts en del redaktionella samt layoutmässiga ändringar. 

Reglerna föreslås gälla för kommunstyrelse och nämnder. Innehållet har stämts av med 

det arbete som pågår gällande företagspolicy för de kommunala bolagen. Bestämmelser 

om intern kontroll för bolagen kommer att ingå där och harmonisera med innehållet i nu 

föreslagna regler för intern kontroll. 

Därtill har ett arbete gjorts med tydligare anvisningar för de olika momenten i arbetet med 

intern kontroll under året. Dessa kommer efter beslut om att anta regler för intern kontroll 

att publiceras på intranätet tillsammans med tillhörande mallar. Detta för att underlätta 

nämndernas följsamhet till reglerna.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-23 

Regler för intern kontroll inkl. bilagor 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2021-000186 003 

KS § 147 Regler för kommunalt partistöd Tibro 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Regler för kommunalt partistöd Tibro kommun, att gälla från och med 2021-11-01.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2014-09-22 § 56 Regler för kommunalt partistöd för Tibro 

kommun, att gälla från och med 2015-01-01. Kommunledningskontoret har nu sett över 

reglerna i sin helhet. Översynen har inte resulterat i några större revideringar, utan endast 

revideringar av redaktionell karaktär samt ändringar av hänvisningar till aktuella lagrum. 

Kommunledningskontoret har i samband med översynen även tagit fram en blankett som 

ska användas för partiernas redovisning av partistödet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-14 § 126 att återremittera ärendet till 

kommunledningskontoret för ytterligare beredning, då redovisningskravet för partier som 

inte erhållit partistöd för aktuellt redovisningsår behövde förtydligas. 

Kommunledningskontoret har nu förtydligat detta genom att flytta text om 

redovisningskravet från § 3, Årlig utbetalning, till § 5, Redovisning och granskning, samt 

kompletterat § 5, enligt följande; ”Undantag från redovisningskravet ges till partier som 

inte har erhållit partistöd för aktuellt redovisningsår”.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-09-22 

Regler för kommunalt partistöd Tibro kommun  

Beslut delges 

Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000241 08 

KS § 148 Redovisning av inlämnade motioner och 

medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats, oktober 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 11 motioner och 11 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-23 

___________________ 
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 Dnr 2021-000225 04 

KS § 149 Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 

augusti 2021 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa delårsrapport med årsprognos per 31 augusti 2021 och föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna densamma, 

att kommunstyrelsen, genom sitt arbetsutskott, följer den ekonomiska utvecklingen inom 

socialnämnden extra fram till uppföljning 1 2022. Detta genom att: 

- socialnämndens arbetsutskott kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 

december 2021 för att redogöra för budgetläget och ekonomistyrningen gällande 2022, 

- socialnämndens arbetsutskott kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 mars 

2022 för att redogöra för prognos per 28 februari 2022 och ekonomistyrningen gällande 

2022.  

Ärendet 

Tibro kommun upprättar delårsrapport per 31 augusti i samband med uppföljning 2. I 

delårsrapporten redovisas uppföljning av ekonomin samt de strategiska målen som 

kommunfullmäktige beslutat om i budget 2021. 

I delårsrapportens verksamhetsberättelse beskrivs arbetet med de strategiska målen. 

Analysen och bedömningen bygger på denna redogörelse tillsammans med utfall på 

fastställda indikatorer och effekter av insatserna. Målperioden är 2021-2023. Det innebär 

att hittills har endast åtta månader passerat av målperioden och det är ännu tidigt att 

uttala sig om effekterna samt prognosen för måluppfyllelsen för 2023. 

Den ekonomiska prognosen visar på ett positivt resultat om 71,9 miljoner kronor, vilket är 

65,7 miljoner högre än budgeterade 6,2 miljoner kronor. Bakom den rekordhöga 

prognosen ligger en stark utveckling på finansmarknaderna och finansnettot 

prognostiseras bli 29 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna väntas bli 15 

miljoner kronor högre än budgeterat, beroende på att skatteunderlaget ökat mer än 

väntat. Detta som en följd av den snabba återhämtning av ekonomin och 

arbetsmarknaden som skett. En tredje stor positiv avvikelse är hänförbar till ändrad 

redovisning avseende ackumulerat resultat inom fjärrvärmeverksamheten. Detta flyttas, 

för att följa god redovisningssed, från skuld till eget kapital i balansräkningen, varvid en 

engångsintäkt om 13,7 miljoner kronor uppstår.   
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Investeringarna väntas under 2021 uppgå till 57,2 miljoner kronor, vilket är 31,9 miljoner 

kronor lägre än budgeterade 89,1 miljoner kronor. Orsaken till den lägre prognosen är 

förseningar rörande flera större projekt. Merparten av ej förbrukade medel väntas därför 

medföras till år 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-09-29 

Delårsrapport med årsprognos - Tibro kommun 2021-08-31 

Investeringsprognos per 210831 

Investeringsprognos per 210831 samhällsbyggnadsnämnden 

Styrelsens och nämndernas delårsberättelser, augusti 2021 

Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000242 04 

KS § 150 Ekonomisk uppföljning per 30 september 

2021 för kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens ansvarsområde 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos per 30 september 2021 för 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har per 30 september 2021 upprättat ekonomisk prognos för 

helåret 2021 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde. Prognosen 

visar ett överskott gentemot budget med 2,7 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor 

högre än augustiprognosen. Förändringen jämfört med augustiprognosen finns inom 

kommunledningskontoret och där främst lägre kostnader för ledningsstöd. Överskottet 

fördelar sig på kommunfullmäktige 0,1 miljoner kronor, kommunstyrelsen 1,5 miljoner 

kronor och kommunledningskontoret 1 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-09-30 

KF och KS driftprognos per 210930 med kommentarer 

___________________ 
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 Dnr 2020-000315 28 

KS § 151 Lokalutredningar avseende 

Fågelviksskolan, äldreboenden och 

förskolor 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna utredningen Lokalutredning avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och 

förskolor, 

att en sammanställning över de avvikelser som finns gentemot projektbeställningen ska 

redovisas för kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Efter att kommunfullmäktige i november 2020 anslagit medel för lokalutredningar 

beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i december 2020 (KSau 2020-12-15 § 227) 

beslut om uppdrag gällande denna. I mars 2021 (KS 2021-03-16 § 27) fastställde 

kommunstyrelsen en projektbeställning som endast innebar mindre justeringar av 

uppdraget. 

Utredningen har godkänts av projektets styrgrupp som utgörs av kommunens 

lokalförsörjningsgrupp och föreläggs nu kommunstyrelsen, som är beställare, för 

godkännande. Utredningen utgör ett underlag för beslut i budgeten och eventuellt nya 

utredningsuppdrag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna-Karin Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Maria Marić (KD) föreslår att en sammanställning över de avvikelser som finns gentemot 

projektbeställningen ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Maria Marićs (KD) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-10-01 

Lokalutredning avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor med bilagor 
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Beslut delges 

Ekonomichef 

Lokalstrateg 

Fastighetschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000005 000 

KS § 152 Information 2021 

Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar från: 

- Möte med Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS 

- Möte med Skaraborgs kommunalförbund 

- Möte med PostNord 

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

Ann Ohlsson (L) informerar från konferens om demokratin 100 år. 

Per-Olof Andersson (M) informerar från möte med Räddningstjänsten östra Skaraborg, 

RÖS. 

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om: 

- Aktuellt läge i kommunen med anledning av Coronapandemin 

- Rekrytering av ny socialchef    

___________________ 
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 Dnr 2021-000007 000 

KS § 153 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21 och 2021-10-05 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000015 000 

KS § 154 Skrivelser och meddelanden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 36-39 2021, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000006 000 

KS § 155 Ev. brådskande ärenden 

Inga brådskande ärenden.  

___________________ 

 


