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 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-10  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 10 maj 2022 kl 14:00-16:20 
Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande, §§ 49-57, 62-67, ej §§ 58-61 p.g.a. jäv 

Jan Hanna (S) ersätter Rasmus Hägg (S) 
Susanne Johansson (S), ersätter Lina Dahm (S) 
Ann Ohlsson (L), §§ 49-58, 60-67, ej § 59 p.g.a. jäv, ordf. § 58 
Andreas Dahlborg (L) ersätter Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C), §§ 49-57, 59-67, ej § 58 p.g.a. jäv, ordf. §§ 59-61 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande, §§ 49-57, 62-67, ej §§ 58-61 p.g.a. 
jäv 
Mikael Faleke (M), §§ 49-57, 60-67, ej §§ 58-59 p.g.a. jäv 
Maria Marić (KD), §§ 49-62, 64-67, ej § 63 p.g.a. jäv 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD), ersätter Per-Olof Andersson (M), §§ 
58-59, ersätter Rolf Eriksson (S) §§ 60-61, ersätter Maria Marić (KD) § 63 
Åse Nicklasson (SD) 
Kristoffer By (SD) 
Marcus Lindström (SD) ersätter Mikael Faleke (M) §§ 58-59, ersätter Per-Olof 
Andersson (M) §§ 60-61 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD), tjänstgörande §§ 58-61, 63 
Marcus Lindström (SD), tjänstgörande §§ 58-61 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Johan Fransson, enhetschef kulturenheten, § 51 
Emma Lindblad, kommunstrateg, §§ 52-53 
Ulf Jansson, ekonomichef, §§ 53-54 

 
Utses att justera Andreas Dahlborg (L)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2022-05-10 
 

Underskrifter 
Sekreterare  Paragrafer §§ 49-67 

 Josefin Karlsson  
Ordförande   
 Rolf Eriksson (S)         Ann Ohlsson (L)          Anna-Karin Johansson (C)    
 
 
Justerare 

§§ 49-57, 62-67           § 58          §§ 59-61 

 Andreas Dahlborg (L)  
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-05-10 
Anslagsdatum 2022-05-11 Anslag tas ner 2022-06-02 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift  
 Josefin Karlsson 
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 Dnr 2022-000002 000 

KS § 49 Val av protokolljusterare 
Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Andreas Dahlborg (L) att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KS § 50 Godkännande av dagordning 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000028 89 

KS § 51 Konstnärlig utsmyckning vid ny 
cirkulationsplats på väg 49/201  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 90 000 kronor av kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda kostnader 2022 för skissuppdrag till tre konstnärer, 

att kommunfullmäktiges presidium ska ingå i urvalsgruppen.  

Ärendet 

En större cirkulationsplats har anlagts vid riksväg 49/201 (Fågelviksleden). 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-17 § 27 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 
att ta fram förslag till och besluta om att genomföra konstnärlig utsmyckning vid den nya 
cirkulationsplatsen samt att nämnden skulle återkomma till kommunstyrelsen beträffande 
finansiering av utsmyckningen och tillkommande arbeten.  

En upphandling för konstnärlig gestaltning genomförs som en projekttävling enligt LOU, 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, kapitel 18. Det innebär att upphandlingen görs 
i två steg. I steg ett lämnar yrkesverksamma konstnärer/konstnärsgrupper en 
intresseanmälan. I steg två väljs tre konstnärer/konstnärsgrupper ut som får arbeta fram 
skissförslag till konstgestaltningen. Därefter fattas beslut om vilken 
konstnär/konstnärsgrupp som ska tilldelas uppdraget. 

Tre konstnärer har nu valts ut för skissuppdraget. Efter skisspresentationen, som är 
planerad till 2022-05-25, utgår rekommenderat skissarvode med 30 000 kronor exklusive 
moms per utvald konstnär, totalt 90 000 kronor.  

Beslut om vilken konstnär/konstnärsgrupp som kommer att tilldelas 
genomförandeuppdraget meddelas efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 
Genomförandebudgeten är högst 900 000 kronor exklusive moms. Inom kostnadsramen 
för denna budget ska alla kostnader som är relaterade till utförande och färdigställande 
ingå. Preliminärt ska den konstnärliga utsmyckningen vid cirkulationsplatsen vara 
installerad och invigd i juni 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden anhåller nu i beslut 2022-04-19 § 19 om 90 000 kronor av 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader 2022 för skissuppdrag till tre 
konstnärer. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår att kommunfullmäktiges presidium ska ingå i urvalsgruppen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-20 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-19 § 19 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-30  

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 000 

KS § 52 Information 2022 
Kommunstrateg Emma Lindblad informerar om aktuella integrationsfrågor i kommunen 
med anledning av kriget i Ukraina. 

Ann Ohlsson (L) informerar om möte med rådet för funktionshinderfrågor. 

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

Per-Olof Andersson (M) informerar från:  

- medlemssamråd Samordningsförbundet Skaraborg 

- Skaraborgsdagen 

Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar från möte med Skaraborgs kommunalförbund. 

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om:  

- kommande öppet hus på Baggeboskolan 

- kommande möte med kommunchefsnätverket 

- vikarie för föräldraledig personal på kommunledningskontoret   

___________________ 
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 Dnr 2022-000137 04 

KS § 53 Uppföljning tertial 1 per 30 april 2022 för 
kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ansvarsområde 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning samt redogörelse för 
prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen per 30 april 2022 för 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde.     

Ärendet 

Kommunledningskontoret har per 30 april 2022 upprättat ekonomisk prognos samt 
verksamhetsuppföljning.  

Driftprognosen 2022 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde 
visar ett överskott gentemot budget med 1,0 miljoner kronor. Överskottet är hänförbart till 
kommunstyrelsens anslag för oförutsett där 0,9 miljoner kronor prognostiseras kvarstå. I 
övrigt redovisas endast mindre budgetavvikelser. 

Prognosen för de tre investeringsprojekt som kommunstyrelsen ansvarar för är enligt 
budget. Det finns dock förskjutningar i tid, vilket innebär att kostnaderna för ombyggnaden 
av Fågelviksskolan är högre än budgeterat 2022, men håller sig inom totalramen för 
projektet 2022-2023. Omvänt är projektet ekonomisystem något förskjutet och kommer 
delvis att genomföras 2023. Ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett, investeringar, om 
1 miljon kronor, väntas 0,4 miljoner kronor förbrukas. Detta då ett ärende gällande vatten 
och avlopp på Mini-Zoo är på väg att skrivas fram efter budgetdialogen med 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunledningskontoret har per 30 april 2022 även upprättat en redogörelse för 
kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsområden. Verksamheten löper på enligt plan. 
Redogörelsen för de prioriterade utvecklingsområdena i verksamhetsplanen framgår i 
dokumentet Uppföljning verksamhetsplan 20220430.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-04 
KF och KS drift- och investeringsprognos per 220430 med kommentarer 
Uppföljning verksamhetsplan 20220430 

___________________ 
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 Dnr 2022-000117 04 

KS § 54 Delägarskap i Kommunassurans syd 
Försäkrings AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 
organisationsnummer 516406-0294, 

att förvärva 282 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 539 748 kronor, 

att godkänna bolagsordning antagen 2018-05-17, bolagsordning som föreslås antas av 
bolagets årsstämma 2022-05-12, aktieägaravtal ingånget 2018-05-17 och ägardirektiv 
antaget 2020-05-07 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 

att finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel.  

Ärendet 

Tibro kommun har erbjudits delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som är 
ett så kallat kommuncaptive. Bolaget startade sin verksamhet år 2005 och är ett helägt 
kommunalt bolag som ägs av 72 kommuner i framför allt södra Sverige, men även 
enstaka kommuner norr om Götaland. De försäkringar som bolaget erbjuder är 
egendoms-, ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkring. Dessa försäkringar går i dagligt 
tal under benämningen ”kommunförsäkring”. Kommunledningskontorets utvärdering visar 
på fördelar vad gäller kostnader för försäkringar och möjligheterna att teckna försäkringar. 
Bolaget erbjuder enbart försäkringslösningar för sina ägare. Tibro kommun föreslås därför 
bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt det erbjudande som givits.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-14 
Erbjudande från Kommunassurans Syd Försäkrings AB styrelse till Tibro kommun om 
delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2022-03-25 
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, antagen 2018-05-17 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB (justering av 
företagsnamnet föreslås i den nya bolagsordningen), som föreslås antas av bolagets 
årsstämma 2022-05-18 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, ingånget 2018-05-17 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, antaget 2020-05-07 
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Beslut delges 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

___________________ 
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 Dnr 2022-000101 60 

KS § 55 Remiss - Ansökan från Olinsgymnasiet i 
Skara AB för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande över remiss från 
Skolinspektionen avseende Olinsgymnasiet i Skara AB:s ansökan om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Tibro från och med läsåret 
2023/2024, daterat 2022-03-28.  

Ärendet 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en gymnasieskola i Tibro från och med läsåret 2023/2024. 

Olinsgymnasiet i Skara AB ansöker om att bedriva följande program: 
- Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad 
- Industritekniska programmet, inriktning processteknik 
- El- och energiprogrammet, inriktning elteknik 
- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete 
- Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 
- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi 
- Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap 

Tibro kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Därtill önskar Skolinspektionen svar på ett antal frågor. Kommunen har fått 
förlängd svarstid för att kunna hantera ärendet på ordinarie sammanträden och 
remissyttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2022. 
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet och tagit fram förslag till remissyttrande, 
som behandlades vid nämndens sammanträde 2022-04-19. Kommunstyrelsen har nu att 
fatta beslut i ärendet. 

Av förslaget till remissyttrande framgår att Tibro kommun endast bedriver 
gymnasieskolans Introduktionsprogram och att kommunens elever får söka övriga 
gymnasieprogram via samverkan ”Utbildning Skaraborg”. Med detta som bakgrund görs 
bedömningen att en eventuell nyetablering av Olinsgymnasiet i Skara AB i Tibro inte 
skulle påverka kommunens egen skolorganisation eller medföra betydande/bestående 
kostnadsökningar. Sammanfattningsvis ser Tibro kommun positivt på att kommunens 
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elever erbjuds ett utbud av såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande 
gymnasieprogram inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-20 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2022-04-19 § 31 
Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Olinsgymnasiet i Skara AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Tibro från och med läsåret 2023/2024, 2022-03-28 
Ansökan till Skolinspektionen från Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande som 
huvudman 
Remiss från Skolinspektionen, 2022-03-18  

Beslut delges 

Skolinspektionen 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000033 08 

KS § 56 Svar på motion om att öppna fritidsbanken 
på nytt 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen vara besvarad i den del som avser förslag till hur fritidsbanken kan 
återstartas. Ett sådant arbete pågår redan enligt kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan för 2022.  

att bifalla motionen i de delar som handlar om att utreda förutsättningarna för att köpa 
tjänsten via avtal med föreningspoolen och den finansiering som i så fall följer av ett 
sådant upplägg,  

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen,  

att uppdraget ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden som därefter även har att fatta 
de beslut som krävs i frågan.  

Ärendet 

En motion om att öppna fritidsbanken på nytt har inkommit från Mikael Faleke (M) och 
Ann-Britt Danielsson (M). Motionärerna skriver bland annat att de tror att en fungerande 
fritidsbank vore bra för Tibro på flera sätt. Dels kan den skapa möjlighet för alla barn att 
delta i sport- och fritidsaktiviteter under och efter skoltid, även om viss utrustning krävs, 
dels är det bra för miljön att återanvända saker istället för att köpa nytt. 

Motionärerna vill därför att fritidsbanken ska startas upp på nytt och föreslår 
kommunfullmäktige följande: 

- Att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till hur 
fritidsbanken kan återstartas.  

- Att de undersöker möjligheten att köpa tjänsten via avtal med föreningspoolen.  

- Att kostnaden 2022 för hyra av lokal samt avtalet med föreningspoolen delas lika 
mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.  

- Att ge ekonomikontoret i uppdrag att till budget 2023 göra en omfördelning mellan 
nämnderna så att hela kostnaden för fritidsbanken finns hos kultur- och 
fritidsnämnden. 
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Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-02-03 att överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden svarar att nämnden i sin 
verksamhetsplan för 2022 har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för en etablering av fritidsbank i Tibro. Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att anse motionen vara besvarad i den del som avser förslag till hur fritidsbanken 
kan återstartas. Därtill föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i 
de delar som handlar om att utreda förutsättningarna för att köpa tjänsten via avtal med 
föreningspoolen och den finansiering som i så fall följer av ett sådant upplägg, att kultur- 
och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen samt att uppdraget ska 
redovisas för kultur- och fritidsnämnden, som därefter även har att fatta de beslut som 
krävs i frågan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-03-21 § 11 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-22 
Motion om att öppna fritidsbanken på nytt, 2022-01-31 

Beslut delges 

Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000275 08 

KS § 57 Svar på medborgarförslag om att göra 
Ransbergs gruva till turistattraktion  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion, då det i 
nuläget inte finns medel i budget för iordningställande av gruvan.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion har inkommit till 
kommunen. Förslagsställaren skriver bland annat att Ransbergs gruva är en kulturlämning 
som är värd att uppmärksammas och att det är viktigt att inte glömma bort sin historia. 
Förslagsställaren ger olika förslag på vad som kan göras med gruvan för att göra den till 
en turistattraktion, bland annat tömma den på vatten, skyffla bort översta jordlagret samt 
sätta in belysning i gruvgången. 

Kultur- och fritidsnämnden har utrett förslaget och svarar bland annat att det är förknippat 
med större åtgärder och kostnader för att tömma gruvan på vatten, ta bort jordlager, rensa 
runt gruvhålet, tillse att vägen upp till gruvan är framkomlig samt se till säkerheten. 
Nämnden svarar vidare att samråd har skett med Tillväxt Tibro som är överens med 
kultur- och fritidsförvaltningen om att det är ett intressant förslag, men att de kostnader 
som krävs för iordningställande av gruvan i nuläget inte kan inrymmas i budget. Kultur- 
och fritidsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-11 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-03-21 § 9 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-01 
Medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion, 2021-06-29   

Beslut delges 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000126 04 

KS § 58 Årsredovisning 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

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

Ärendet 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2021. 

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. Balanskravsresultatet är dock 
negativt och behöver återställas inom tre år för att fortsättningsvis upprätthålla en ekonomi 
i balans. 

Revisorerna kan inte helt bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med 
fastställda mål, då ett antal mål saknas i återrapporteringen samt 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 har förbättrats, men fortsatt 
inte är tillräcklig. Förbundsdirektionen har beslutat om en internkontrollplan inför 2021, 
men det saknas en tillhörande riskanalys och sammanfattande uppföljning.  

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-12 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-02-25 § 1 
Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Skrivelse Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Uttalande från ledningen 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-03-09 

Beslut delges 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000094 40 

KS § 59 Årsredovisning 2021 för Miljösamverkan 
Östra Skaraborg, MÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Notering 

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

Ärendet 

Miljösamverkan östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning avseende 
verksamhetsåret 2021.  

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 
2021. Denna bedömning kvarstår från år 2020. Revisorerna rekommenderar även 
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv. Även denna bedömning kvarstår från år 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-03-04 § 1 
Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2022-03-08 § 4 
Årsredovisning 2021 Miljösamverkan östra Skaraborg 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Miljösamverkan östra Skaraborg 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Miljösamverkan östra Skaraborg  
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Beslut delges 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000114 04 

KS § 60 Årsredovisning 2021 för Avfallshantering 
Östra Skaraborg, AÖS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, 

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, numera Avfall och Återvinning Skaraborg, har 
inkommit med årsredovisning avseende verksamhetsåret 2021. 

Resultatet för 2021 är positivt och uppgår till 3,7 miljoner kronor, vilket är 10,2 miljoner 
kronor bättre än budget. Resultatet beror till stor del på att intäkterna har ökat efter den 
taxehöjning som gjordes till år 2021. På kostnadssidan är det framförallt arbetet med att 
minska brännbart avfall på återvinningscentralerna som har gett stora resultat. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 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 fyra mål bedöms som uppfyllda, ett mål inte kan 
bedömas på grund av pågående pandemi och två mål ska bedömas under 2022 och 
2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Avfall och Återvinning Skaraborg, direktionens protokoll 2022-03-21 § 15 
Årsredovisning 2021 Avfallshantering Östra Skaraborg 
Revisionsberättelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. Avfallshantering 
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Östra Skaraborg) 
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Avfall och Återvinning Skaraborg (f.d. 
Avfallshantering Östra Skaraborg) 

Beslut delges 

Avfall och Återvinning Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000099 04 

KS § 61 Årsredovisning 2021 för Skaraborgs 
kommunalförbund  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund, 

att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund och direktionens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

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 2021. 

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 2021 samt att årsredovisningen för 2021 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2022-03-11 § 2 
Årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund 
Revisionsberättelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 Skaraborgs kommunalförbund 

Beslut delges 

Skaraborgs kommunalförbund 
___________________ 
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 Dnr 2022-000116 04 

KS § 62 Årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet Skaraborg  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg och styrelsens enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,  

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen.  

Ärendet 

Samordningsförbundet Skaraborg har inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2021. 

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 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Samordningsförbundet Skaraborgs protokoll 2022-02-15 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Skaraborg 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisionsberättelse, Rapport om årsredovisningen, KPMG 2022-03-29 
Projektredovisning 2021, Samordningsförbundet Skaraborg  

Beslut delges 

Samordningsförbundet Skaraborg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000118 04 

KS § 63 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling 
Väst 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst, 

att bevilja direktionen för Tolkförmedling Väst och direktionens enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Notering 

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

Ärendet 

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning avseende verksamhetsåret 2021. 

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 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-05 
Sammanträdesprotokoll Tolkförmedling Väst, 2022-03-25 § 468 
Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst 
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst 

Beslut delges 

Tolkförmedling Väst 

___________________ 

 



 Sida 27 (30) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-10  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 Dnr 2022-000006 000 

KS § 64 Anmälan av protokoll 
Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmält protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 000 

KS § 65 Delegationsbeslut 2022 
Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Remiss av motion om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet, 2022-04-07, Dnr 
2022-000103.08 
Remiss av motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro 
kommun, 2022-04-07, Dnr 2022-000105.08 
Remiss av motion om ungdomsråd i Tibro, 2022-04-07, Dnr 2022-000106.08 
Remiss av motion om fullföljda studier som hela kommunens ansvar, 2022-04-07, Dnr 
2022-000107.08 
Remiss av motion kameraövervakning vid Nyboskolan/ högstadiet, 2022-04-19, Dnr 2022-
000104.08 
Beslut om att avstå från att svara på remiss av SOU 2022:12, Startlån till 
förstagångsköpare av bostad, 2022-04-19, Dnr 2022-000125.08 
Beslut om att avstå från att svara på remiss av nationell plan för transport-infrastrukturen 
2022-2033, 2022-04-25, Dnr 2022-000035.50 
Beslut om att avstå från att svara på remiss av regional plan för transport-infrastrukturen i 
Västra Götaland 2022–2033, 2022-04-25, Dnr 2021-000269.31 
Beslut om avsked av arbetstagare, 2022-04-19, Dnr 2022-000141.02 
Remiss av motion om att förhindra placeringar i Ryssland, 2022-04-28, Dnr 2022-
000113.08 
Remiss av motion om ökad polisnärvaro i Tibro, 2022-04-28, Dnr 2022-000120.08 
Remiss av motion om utbildningsdag i blåljusverksamhet, 2022-04-28, 2022-000138.08 
Beslut att uppta tre lån hos Kommuninvest om totalt 95 miljoner kronor, 2022-04-08, Dnr 
2022-000058.002  
___________________ 
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 Dnr 2022-000010 000 

KS § 66 Skrivelser och meddelanden 2022 
Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 15-17 2022, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000005 000 

KS § 67 Ev. brådskande ärenden 
Det finns inga brådskande ärenden till dagens sammanträde.  

___________________ 
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