
 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-31  

 

 Utdragsbestyrkande 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

JOSEFIN KARLSSON 

 

 
 

Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 31 maj 2022 kl 14:00-16:40 

Beslutande Rolf Eriksson (S), ordförande 
Susanne Johansson (S), ersätter Rasmus Hägg (S) 
Lina Dahm (S) 
Ann Ohlsson (L) 
Lena Åberg (L) 
Anna-Karin Johansson (C) 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande 
Hampus Borg (M), ersätter Mikael Faleke (M), §§ 68-71,75-77, till och med kl. 
15:00, därefter ej tjänstgörande 
Mikael Faleke (M), §§ 72-74, 78-87, från och med kl. 15:00 
Maria Marić (KD) 
Åse Nicklasson (SD) 
Kristoffer By (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Hampus Borg (M), §§ 72-74, 78-87, från och med kl.15:00, dessförinnan 
tjänstgörande 
Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD) 
Heinz Barath (SD) 
Marcus Lindström (SD) 

Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef 
Josefin Karlsson, kommunsekreterare 
Jessica Rytter, Avfall och Återvinning Skaraborg, § 70 
Bas Thijssen, Skövde kommun, § 71 
Ulf Jansson, ekonomichef, §§ 71-74 

 
Datum för justering 2022-06-02 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 68-87 

 Josefin Karlsson  

Ordförande   

 Rolf Eriksson (S)  

Justerare   

 Anna-Karin Johansson (C)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-05-31 

Anslagsdatum 2022-06-03 Anslag tas ner 2022-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 Josefin Karlsson 

  



 Sida 2 (30) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-31  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
 

Innehållsförteckning 
 

KS § 68 Val av protokolljusterare ........................................................................... 4 

KS § 69 Godkännande av dagordning ................................................................... 5 

KS § 70 Nya avfallsföreskrifter för medlemskommunerna i Avfall och Återvinning 

Skaraborg, AÅS........................................................................................ 6 

KS § 71 Utvärdering av kommunens långsiktiga medelsförvaltning, tertial 1 2022 . 7 

KS § 72 Ekonomisk uppföljning tertial 1, per 30 april 2022 - Tibro kommun ........... 8 

KS § 73 Revidering av ekonomikalender 2022 ..................................................... 10 

KS § 74 Budget 2023 - Tibro kommun ................................................................. 11 

KS § 75 Tilläggsanslag samt omföring i investeringsbudget 2022 för projekt 

Tidavadsgatan ........................................................................................ 14 

KS § 76 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal ............................. 16 

KS § 77 Revidering av indikatorer för strategiska mål Tibro kommun .................. 17 

KS § 78 Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård ...................... 19 

KS § 79 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser ........ 21 

KS § 80 Finansiering av dokumentation av Tibros storhetstid som möbelort ........ 23 

KS § 81 Sommarfest för Tibroborna 2022 ............................................................ 24 

KS § 82 Revidering av reglemente för valnämnden ............................................. 25 

KS § 83 Information 2022 .................................................................................... 26 

KS § 84 Anmälan av protokoll .............................................................................. 27 

KS § 85 Delegationsbeslut 2022 .......................................................................... 28 



 Sida 3 (30) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-31  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
 

KS § 86 Skrivelser och meddelanden 2022 ......................................................... 29 

KS § 87 Ev. brådskande ärenden ........................................................................ 30 

 



 Sida 4 (30) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-31  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000002 000 

KS § 68 Val av protokolljusterare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KS § 69 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000174 45 

KS § 70 Nya avfallsföreskrifter för 

medlemskommunerna i Avfall och 

Återvinning Skaraborg, AÅS 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Ärendet 

Jessica Rytter från Avfall och Återvinning Skaraborg, AÅS, informerar om förslag till nya 

avfallsföreskrifter för kommunalförbundets medlemskommuner.     

___________________ 
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 Dnr 2022-000149 04 

KS § 71 Utvärdering av kommunens långsiktiga 

medelsförvaltning, tertial 1 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av kommunens långsiktiga 

medelsförvaltning gällande tertial 1 2022.  

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 under första tertialet har varit mycket svag beroende på hög 

inflation, stigande räntor, pandemieffekter och kriget i Ukraina. Normalportföljens 

jämförelseindex sjönk under perioden med 10,04 %. Tibros portfölj minskade under 

samma period med 10,60 % eller 29,0 miljoner kronor. Vid periodens slut uppgick det 

totala marknadsvärdet till 244,9 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-05-13 

Placeringsrapport tertial 1 2022, Tibro kommun 

___________________ 

 



 Sida 8 (30) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-31  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000148 04 

KS § 72 Ekonomisk uppföljning tertial 1, per 30 

april 2022 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning tertial 1, per 30 april 2022 för Tibro kommun, 

att ge socialnämnden i uppdrag att, i samband med uppföljning 2 2022, redovisa planering 

för beslut och genomförande av beslutade, föreslagna och tilltänkta åtgärder för att nå 

ekonomisk balans, 

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att begränsa 2022 års 

underskott och att åtgärderna redovisas i samband med uppföljning 2 2022.  

Ärendet 

Tibro kommun upprättar ekonomiska prognoser efter tertial 1 och 2. Vid uppföljning 2 per 

31 augusti upprättas även delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige. 

Kommunens prognos per 30 april visar på ett negativt resultat om -29,2 miljoner kronor, 

vilket är 44,9 miljoner kronor lägre än budgeterade 15,7 miljoner kronor. Underskottet 

beror främst på att prognosen pekar på mycket stort underskott gällande utvecklingen av 

placerade medel (-48,8 miljoner kronor), men även socialnämnden (-8,5 miljoner kronor) 

och samhällsbyggnadsnämnden (-4,9 miljoner kronor) redovisar betydande underskott i 

sina prognoser. Positiva avvikelser i övrigt beträffande verksamhetens nettokostnader 

samt relativt stort överskott gällande skatteintäkter och generella statsbidrag (9,6 miljoner 

kronor), gör att det underliggande resultatet, rensat från förändrat marknadsvärde på 

placerade medel, är 19,0 miljoner kronor. 

Investeringarna väntas under 2022 uppgå till 180,5 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner 

kronor högre än budgeterade 177,7 miljoner kronor. Att prognosen är något högre än 

budget beror på att ombyggnationen av Fågelviksskolan sker enligt en snabbare tidsplan 

än vad som antogs vid budgetarbetet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-20 

Driftprognos per 220430 

Investeringsprognos per 220430 

Investeringsprognos per 210430 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslut delges 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000220 04 

KS § 73 Revidering av ekonomikalender 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa revidering av 2022 års ekonomikalender, vilket 

innebär att nämndernas beslut om verksamhetsplan 2023 senareläggs till december 

2022.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 2021-08-31 ekonomikalender för 2022 med tider för när 

material, beredningar och beslut ska fattas gällande budget, uppföljningar och bokslut. 

Kommunens ledningsgrupp har diskuterat när nämndernas verksamhetsplaner ska 

beslutas och föreslår att nämnderna ska fatta beslut om dessa i december, efter att 

kommunfullmäktige har fastställt budgeten i november. Enligt tidigare beslut skulle 

nämnderna besluta om verksamhetsplanen i början av november och förvaltningen lämna 

en preliminär version i början av oktober.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-13 

Ekonomikalender 2022 reviderad avseende verksamhetsplan 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000028 04 

KS § 74 Budget 2023 - Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att den kommunala skattesatsen för år 2023 ska vara oförändrad (21,21 kronor), 

att nämndernas driftbudgetramar fastställs enligt beslutsunderlag "Driftbudget 2023, 

majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2022-05-24", 

att investeringsbudgeten fastställs enligt beslutsunderlag "Investeringsbudget 2023-2025, 

majoritetens (S, C och L) förslag, KS 2022-05-31", 

att delegera till ekonomichefen att justera driftbudgetramarna avseende löne- och 

priskompensation, avskrivningar/internränta, PO-pålägg, förändringar avseende lokalpool 

och kostnadsneutrala justeringar mellan nämnderna. 

Reservation 

Per-Olof Andersson (M), Mikael Faleke (M) och Maria Marić (KD) reserverar sig mot 

besluten om driftbudget och investeringsbudget till förmån för budgetförslag 2023 från 

Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot besluten om driftbudget 

och investeringsbudget till förmån för Sverigedemokraternas förslag till 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 nämndernas uppdragsramar, den nivå som ska 

konsekvensbeskrivas, 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 

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

förändringen att investeringsbudgeten ska fastställas enligt beslutsunderlag 

”Investeringsbudget 2023-2025, majoritetens (S, C och L) förslag, KS 2022-05-31”, nedan 

kallat Majoritetens (S, C och L) förslag. 
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Mikael Faleke (M), med instämmande av Maria Marić (KD) och Per-Olof Andersson (M), 

föreslår bifall till budgetförslag 2023 från Moderaterna och Kristdemokraterna. 

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

Sverigedemokraternas förslag till driftbudget och investeringsbudget.  

Beslutsgång 

Ordföranden prövar först kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till skattesats och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om delegationer till 

ekonomichefen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordföranden ställer därefter de tre budgetförslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Majoritetens (S, C och L) förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att Majoritetens (S, C och L) förslag är huvudförslag. Ordföranden 

ställer därefter Moderaternas och Kristdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas 

förslag för att utse ett motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att utse Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till motförslag.  

Ordföranden ställer därefter Majoritetens (S, C och L) förslag mot Moderaternas och 

Kristdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Majoritetens (S, 

C och L) förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst innebär ja till Majoritetens (S, C och L) 

förslag och att en nej-röst innebär ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag. 

Med sex ja-röster, tre nej-röster och två som avstår finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Majoritetens (S, C och L) förslag.  

Omröstningsresultat: 

Namn Ja Nej Avstår 

Susanne Johansson (S) X   

Lina Dahm (S) X   

Ann Ohlsson (L) X   

Lena Åberg (L) X   

Anna-Karin Johansson (C) X   

Per-Olof Andersson (M)  X  
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Mikael Faleke (M)  X  

Maria Marić (KD)  X  

Åse Nicklasson (SD)   X 

Kristoffer By (SD)   X 

Rolf Eriksson (S) X   

Totalt: 6 3 2 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-19 

Driftbudget 2023 – grundskiss budgetberedning 220516 

Investeringsäskanden 2023-2025 

Driftbudget 2023, majoritetens (S, C och L) förslag, KSau 2022-05-24 

Investeringsbudget 2023-2025, majoritetens (S, C och L) förslag, KS 2022-05-31 

Budgetförslag 2023 från Moderaterna och Kristdemokraterna 

Driftbudget 2023, SD 2022-05-30 

Investeringsbudget 2023-2025, SD 

 

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000140 04 

KS § 75 Tilläggsanslag samt omföring i 

investeringsbudget 2022 för projekt 

Tidavadsgatan 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja tilläggsanslag om 150 000 kronor i 2022 års investeringsbudget för projekt 3261 

Tidavadsgatan – cirkulationsplats väg 49/201, 

att omföra 760 000 kronor från projekt 3460 Gatubelysning till projekt 3261 Tidavadsgatan 

– cirkulationsplats väg 49/201.  

Ärendet 

Investeringsprojekt Tidavadsgatan - cirkulationsplats väg 49/201 avser exploatering av 

industrifastigheter. Tibro kommuns gatunät byggs ut med cirka 700 meter och VA-nätet 

byggs ut för att förse de nya industrifastigheterna med vatten och avlopp. Äskandet av 

medel för detta projekt gjordes 2018, men projektet påbörjades först 2021. Sedan 2018 

har materialpriserna gått upp, exempelvis har kostnaden för asfalt och materialkross ökat 

med 40 %.  

Projektet har även blivit dyrare på grund av att mer material har krävts då 

markförhållanden varit sämre än förväntat på delar av sträckan. Till exempel fick upp till 

en meter schaktas ur på vissa sträckor. I normalfall schaktas cirka 30 cm.  

Projektet att byta ut kommunens gatubelysning till LED armaturer är inne på sista året. 

Årets utbyte omfattar ett mindre antal armaturer än tidigare år och därför behövs inte hela 

investeringsanslaget.  

För att täcka de ökade kostnaderna för projektet Tidavadsgatan - cirkulationsplats väg 

49/201 föreslår samhällsbyggnadsnämnden i beslut 2022-04-20 § 24 att ett tilläggsanslag 

om 150 000 kronor anslås till objekt 3261 Tidavadsgatan – cirkulationsplats väg 49/201 

samt att 760 000 kronor omförs från objekt 3460 Gatubelysning till objekt 3261 

Tidavadsgatan - cirkulationsplats väg 49/201.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-16 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20 § 24  
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000145 25 

KS § 76 Riktlinjer för markanvisningar och 

exploateringsavtal  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Tibro kommun, att gälla från 

och med 2022-07-01.  

Ärendet 

Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun som 

genomför markanvisningar och exploateringsavtal anta riktlinjer för sådana. Med 

markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 

villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst, av 

kommunen ägt markområde, för byggnation. 

Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal, baserat på offentligrättsliga regler, mellan 

kommunen och en byggherre/exploatör och regleras bland annat i 6 kap. 39-43 §§ plan- 

och bygglagen.    

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 

upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 

villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.  

Samhällsbyggnadsnämnden har nu tagit fram förslag på riktlinjer och föreslår 

kommunfullmäktige besluta att anta dem. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 

ska riktlinjer för markanvisning beslutas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-03 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20 § 26 

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Tibro kommun 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 

 



 Sida 17 (30) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-31  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000173 00 

KS § 77 Revidering av indikatorer för strategiska 

mål Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta reviderade indikatorer för strategiska mål Tibro kommun 2021-2023, att gälla från 

och med 2022-01-01,  

att klimat- och miljöarbetet följs upp genom Tibro kommuns klimatlöften för innevarande år 

under målperioden.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 134 att anta strategiska mål med tillhörande 

indikatorer och målvärden för perioden 2021-2023. Det finns nu behov av att revidera 

några av indikatorerna, då de som antagits inte längre mäts och publiceras. Sex 

indikatorer behöver bytas ut och fem nya indikatorer föreslås ersätta dessa. Vad gäller 

klimat- och miljöarbetet föreslås att uppföljning istället görs genom Tibro kommuns 

klimatlöften, som är antagna för innevarande år.  

Med anledning av ovanstående har kommunledningskontoret reviderat indikatorerna i 

dokumentet Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023. Följande förändringar föreslås: 

Indikatorer mål 1 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen 5,6 (2019) 5,0 

NYTT: Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 

andel (%) av registerbaserad arbetskraft 

6,7 (2019) 5,0 

 

Indikatorer mål 2 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Nöjd Region-Index helhet * * 

Nöjd Region-Index - Trygghet * * 

NYTT: Kommunen är en bra plats att bo och leva på, (%) 91,1 (2021) 94 

NYTT: Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, 

(%) 

51,0 (2021) 53 
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Indikatorer mål 3 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Nöjd Medborgar-Index, helhet * * 

Nöjd Inflytande-Index, helheten * * 

NYTT: Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, (%) 83,9 (2021) 85 

NYTT: Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över 

kommunens beslut och verksamheter är bra, (%) 

21,6 (2021) 23 

Nöjd Medborgar-Index - miljöarbete * * 

 

För att underlätta uppföljningen av målen föreslås de nya indikatorerna att gälla från och 

med 2022-01-01.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-17  

Strategiska mål Tibro kommun 2021-2023 

Beslut delges 

Samtliga förvaltningar och nämnder  

De kommunala bolagen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000097 77 

KS § 78 Färdplan - Länsgemensam strategi för god 

och nära vård  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.    

Ärendet 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra 

Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att 

vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i 

omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen 

och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som 

samtliga parter gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 

förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 

en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska 

bidra till ett kraftfullt genomförande. Framgångsfaktorer för den nära vården är 

personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 

färdriktningen. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i Tibro kommun lämnade synpunkter 

på remissen till färdplan i december 2021. Färdplanen har nu, efter att inkomna 

remissyttranden beaktats, inkommit till kommunen för antagande. 

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i Skaraborg att anta 

Färdplanen. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har båda berett ärendet 

och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta färdplanen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-24   

Socialnämndens protokoll 2022-05-23 § 73 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-05-02 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-19 § 32 
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Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-30 

Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2022-03-11 § 7 

Missiv Färdplan- Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Färdplan- Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslut delges 

Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs kommunalförbund 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2022-000096 05 

KS § 79 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande överenskommelser 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, att gälla 

från och med 2023-01-01.     

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 

samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 

från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet 

uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer 

krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård är 

navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att 

patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån 

sina förutsättningar och preferenser. Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den 

omställning som sker och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i Tibro kommun lämnade synpunkter 

på remissen till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i november 2021. Avtalet har nu, efter att 

inkomna remissyttranden beaktats, inkommit till kommunen för antagande.  

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet 2022-

02-24 och rekommenderade respektive huvudman att besluta anta avtalet. Skaraborgs 

kommunalförbund rekommenderar också kommunerna i Skaraborg att anta reviderat 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden i Tibro kommun har båda berett ärendet och 

föreslår nu kommunfullmäktige besluta att anta avtalet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-24 

Socialnämndens protokoll 2022-05-23 § 72 
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Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-05-02 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-19 § 33 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-30 

Skaraborgs kommunalförbund, direktionens protokoll 2022-03-22 § 6 

Missiv, Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, 2022-03-

23 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 

Beslut delges 

Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs kommunalförbund 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2022-000152 80 

KS § 80 Finansiering av dokumentation av Tibros 

storhetstid som möbelort 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att dokumentationen av Tibros storhetstid som möbelort 

finansieras genom kommunstyrelsens budget för oförutsett, till ett belopp om 250 000 

kronor.  

Ärendet 

På initiativ av kommunstyrelsens ordförande har ett sonderingsarbete påbörjats för att 

övergripande dokumentera Tibros storhetstid som möbelort, en historiebeskrivning som 

hittills inte funnits samlat att tillgå.  

Samtal om uppdraget har förts med firma Margareta Gustafsson, som kan åta sig att 

genomföra arbetet med själva dokumentationen (faktainsamling och sammanställning). 

Uppdragstagaren har valts ut då hon har mycket goda grundkunskaper i Tibros historia, 

såväl platsen som verksamheterna, och är väl bekant med de nätverk och kontakter som 

fordras för att skapa bilden och sätta sammanhanget.  

En preliminär uppskattning av kostnaden för dokumentationen av Tibros storhetstid som 

möbelort har gjorts till cirka 250 000 kronor och i detta ingår utöver dokumentations-

uppdraget även produktionskostnaden (layout och tryck).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Marić (KD), med instämmande av Per-Olof Andersson (M) och Rolf Eriksson (S), 

föreslår att ordet ”preliminärt” ska tas bort från kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut samt att sista meningen, ”Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för 

genomförandet av uppdraget”, ska tas bort från ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Maria Marićs (KD) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-04 

___________________ 
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 Dnr 2022-000068 00 

KS § 81 Sommarfest för Tibroborna 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare 100 000 kronor, ur kommunstyrelsens budget för 

oförutsett, ska användas för att finansiera evenemanget som sker i samverkan med Tibro 

handel och andra verksamheter och föreningar.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15 § 32 att ge Tillväxt Tibro i uppdrag att planera för 

och arrangera en sommarfest för Tibroborna 10-11 juni 2022, med inriktningen barn och 

familjer. Evenemanget sker i samverkan med Tibro handel och andra verksamheter i 

kommunen och så långt som möjligt tillsammans med föreningar och nätverk på orten. 

Kommunstyrelsen beslutade om att finansiera evenemanget genom kommunstyrelsens 

budget för oförutsett, till ett belopp om högst 200 000 kronor. 

Under planeringsarbetet har det visat sig att ytterligare medel krävs för att genomföra 

arrangemanget enligt den ursprungliga ambitionsnivån, varför frågan om ytterligare 

finansiering väckts.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-05-18 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-15 § 32 

 

Beslut delges 

Näringslivschef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000138 003 

KS § 82 Revidering av reglemente för valnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för valnämnden, att gälla från och med 2022-07-01.  

Ärendet 

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och 

folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

Reglementet för valnämnden reviderades senast år 2009 och har nu setts över i sin 

helhet. Bland annat har paragrafer om uppgifter och bemyndiganden för nämnden, 

personuppgiftsansvar, organisation och arkivvård lagts till. 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, 2022-05-11 

Valnämndens protokoll 2022-05-05 § 3 

Reglemente för valnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 000 

KS § 83 Information 2022 

Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar från möte med Avfall & Återvinning Skaraborg, 

AÅS. 

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om aktuellt läge i kommunen med anledning 

av kriget i Ukraina samt nuläget i projektet Framtidens vårdinformationsmiljö.      

___________________ 

 



 Sida 27 (30) 

 Kommunstyrelsen 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-31  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

ROLF GUNNAR ERIKSSON 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000006 000 

KS § 84 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmält protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 000 

KS § 85 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls:  

Beslut om ställföreträdande förvaltningschefer för samtliga förvaltningar, Dnr 2022-

000160.002, 2022-05-09 

Beslut om ställföreträdande socialchef 19 maj- 27 maj, Dnr 2022-000160.002, 2022-05-09 

Beslut om godkännande av alternativa tillgångar, Dnr 2022-000058.002, 2022-05-16 

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 000 

KS § 86 Skrivelser och meddelanden 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 18-19 2022, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000005 000 

KS § 87 Ev. brådskande ärenden 

Det finns inga brådskande ärenden till dagens sammanträde.  

___________________ 
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