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 Dnr 2022-000002 000 

KS § 154 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Åse Nicklasson (SD) att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

KS § 155 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000332 29 

KS § 156 Försäljning av del av fastighet Tellus 12 

(Nyboskolan) till Olinsgymnasiet i Skara 

AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna försäljningen av del 1 och 2 av Tellus 12 till priset 3 000 000 kronor 

respektive 12 500 000 kronor till Olinsgymnasiet i Skara AB enligt de villkor som framgår 

av undertecknad avsiktsförklaring, daterad 2021-11-24, 

att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen.    

Ärendet 

Olinsgymnasiet i Skara AB redovisade under våren 2021 planer för etablering av 

gymnasieverksamhet i Tibro kommun och vände sig till Tibro kommun för att hitta 

lokallösningar för skolans verksamhet.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 § 5 att godkänna en avsiktsförklaring, daterad 

2021-11-24, mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för 

Olinsgymnasiets planerade verksamhet i Tibro kommun. Avsiktsförklaringen reglerar 

bland annat villkoren för försäljning av delar av Tellus 12 (Nyboskolan).  

Enligt avsiktsförklaringen ska del 2 av fastigheten tillträdas av Olinsgymnasiet först 2024-

01-01, men avtalet kring överlåtelsen behöver tecknas i en helhet. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår därför i beslut 2022-11-28 § 91 

kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljningen av både del 1 och 2 av Tellus 12 

till priset 3 000 000 kronor respektive 12 500 000 kronor.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-30 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-28 § 91 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-11-23 

Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler 

för Olinsgymnasiets planerade verksamhet i Tibro kommun, 2021-11-24 
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Beslut delges 

Samhällsbyggnadsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2022-000324 003 

KS § 157 Inköpspolicy för Tibro kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta Inköpspolicy för Tibro kommun, att gälla från och med 2023-01-01, 

att Upphandlingspolicy Tibro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-09-24 § 110, 

därmed upphör att gälla.  

Ärendet 

Tibro kommun handlar varor, tjänster och entreprenader för flera hundra miljoner kronor 

varje år. Dessa inköp möjliggör, kompletterar och utvecklar kommunens egen produktion 

av samhällsservice och välfärdstjänster. Inköpsarbetet är därför en omfattande och viktig 

del i utförandet av kommunens verksamhet. 

Styrdokumentet Upphandlingspolicy Tibro kommun gäller sedan 2018. Policyn reglerar 

ansvarsfördelning och målsättningar inom kommunens arbete med inköp och 

upphandling. Sedan policyn antogs har dock Tibro kommun antagit en ny vision, 

”Tillsammans-Hållbart-Nära” och det har även lanserats en nationell upphandlingsstrategi 

som visar en övergripande inriktning för den offentliga upphandlingen i Sverige. 

Kommunledningskontoret har därför reviderat policyn för att styra arbetet med inköp och 

upphandling på ett mer strategiskt sätt. 

Med den nya policyn, Inköpspolicy för Tibro kommun, kan kommunens inköp och 

upphandling styras tydligare, så att aktiviteterna bidrar till förverkligandet av kommunens 

vision samtidigt som en rad viktiga samhällsmålsättningar uppfylls. Den föreslagna policyn 

väver samman kommunens vision med den nationella upphandlingsstrategins sju 

inriktningsmål; Inköp som strategiskt verktyg, Effektiva inköp, En väl fungerande 

konkurrens, Rättssäker offentlig upphandling, Innovationer och alternativa lösningar, 

Miljömässigt ansvarsfull upphandling samt Ett socialt hållbart samhälle.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-11-09 

Inköpspolicy för Tibro kommun  

Beslut delges 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000325 003 

KS § 158 Riktlinjer för inköp i Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för inköp i Tibro kommun, att gälla från och 

med 2023-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige antar Inköpspolicy för Tibro 

kommun.  

Ärendet 

Tibro kommun handlar varor, tjänster och entreprenader för flera hundra miljoner kronor 

varje år. Dessa inköp möjliggör, kompletterar och utvecklar kommunens egen produktion 

av samhällsservice och välfärdstjänster. Inköpsarbetet är därför en omfattande och viktig 

del i utförandet av kommunens verksamhet. 

Styrdokumentet Riktlinjer för inköp i Tibro kommun gäller sedan 2019. Under 2022 har 

omfattande ändringar gjorts i upphandlingslagstiftningen och kommunledningskontoret har 

därför reviderat riktlinjerna. 

Kärnan i riktlinjerna är kommunens inköpsorganisation som har byggts upp runt några 

definierade inköpsroller med olika arbetsuppgifter. Inköpsorganisationen har 

framgångsrikt bidragit till utveckling och effektivisering av kommunens inköp de senaste 

åren. I de reviderade riktlinjerna anpassas inköpsorganisationen för ett mer effektivt 

arbete utifrån lagens nya möjligheter och verksamheternas behov.  

Riktlinjerna har också utformas så att kommunens inköpsarbete blir synkroniserat med det 

nya styrdokumentet Inköpspolicy för Tibro kommun. I och med det kommer inköpen att 

bidra till förverkligandet av kommunens vision ”Tillsammans–Hållbart–Nära” och 

inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-11-08 

Riktlinjer för inköp i Tibro kommun  

Beslut delges 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2022-000080 000 

KS § 159 Förslag till upplösning av 

samrådsgruppen samt förslag på ny 

organisering av kommunens 

brottsförebyggande arbete 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upplösa samrådsgruppens styrgrupp och ledningsgrupp, 

att kommunstyrelsen ansvarar för samordning av kommunens brottsförebyggande arbete, 

att kommunstyrelsen ansvarar för inrättande av och arbetsformer för ett informations- och 

dialogforum för social hållbarhet med fokus på trygghets- och brottsförebyggande frågor, 

att kommunstyrelsen beslutar om medborgarlöfte samt samverkansavtal med Polisen.  

Ärendet 

I verksamhetsplanen för 2021 gav kommunstyrelsen i uppdrag till 

kommunledningskontoret att tydliggöra uppdrag, organisering och samordning av 

kommunens sociala hållbarhetsarbete. I uppdraget har fokus legat på samrådsgruppen. 

Kommunens ledningsgrupp fastslog att en kartläggning och uppföljning av nuläget skulle 

göras, där såväl politiker som tjänstepersoner skulle intervjuas i kartläggningen.  

2004 beslutade kommunstyrelsen om en ny organisation för samrådsgruppen där kultur- 

och fritidsnämnden utsågs till huvudman. Likaså beslutades det om en politisk styrgrupp 

och tjänstemannaorganisation tillika ledningsgrupp. Det är enligt detta beslut som 

samrådsgruppen därefter arbetat. Samrådsgruppens ursprungliga uppdrag är samverkan 

kring barn och unga gällande förebyggande arbete.  

Utifrån vad som framkommit av kartläggningen är bedömningen att samrådsgruppens 

styrgrupp och ledningsgrupp bör avvecklas. Samrådsgruppens syfte, uppdrag och 

funktion är oklart. 

Samverkan och samordning inom och mellan nämnder och förvaltningar kan och ska/bör 

ske utan att det behövs en särskild organisering för detta. Samverkansgrupper på 

verksamhetsnivå ska uppstå utifrån aktuella behov. Genom styrmodellen finns det 

möjligheter för politiken att prioritera uppdrag till nämnderna och på så sätt styra 

verksamheterna utifrån uppsatta mål.  
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Därtill finns behov av att mötas kring trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor utifrån 

hela befolkningen. Bland annat utifrån den lagstiftning som föreslås träda i kraft under 

2023 och som innebär att alla kommuner ska arbeta med och ta ansvar för de 

brottsförebyggande frågorna på ett sätt som främjar effektivitet i samhällets samlade 

brottsförebyggande arbete. Det innebär att det ska finnas god kännedom om de lokala 

brottsproblemen och hur dessa kan förebyggas samordnat med andra aktörers insatser. 

Ett informations- och dialogforum för social hållbarhet föreslås därför inrättas. 

Kommunstyrelsens ordförande leder dessa möten där politiker, tjänstepersoner, 

representanter från civilsamhälle och näringsliv möts. Eventuella beslut fattas dock i 

ordinarie beslutsstrukturer.  

Medborgarlöfte och samverkansavtal med polisen bereds idag i samrådsgruppen men 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. Förslaget är att kommunstyrelsen har 

ansvaret för såväl medborgarlöftet som samverkansavtalet med polisen fortsättningsvis. 

Beredning av dessa görs med fördel i dialog med övriga berörda inom organisationen.  

Sedan 2021 bedrivs informationsutbyte och förebyggande arbete mellan kommun och 

polisen genom EST, Effektivare Samordning för Trygghet. Det arbetet fortskrider och 

utgör ett viktigt samarbete på en operativ nivå.  

Förslaget har varit ute på remiss till samtliga nämnder, AB Tibrobyggen, Folkhälsorådet, 

Näringslivsrådet, Kyrkornas ekumeniska råd i Tibro samt Tibro föreningspool. Av de 

remissvar som inkommit finns inga synpunkter på förslaget. AB Tibrobyggen poängterar 

vikten av att de delges information skyndsamt där de berörs för att besluta om lämplig 

åtgärd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-11-01 

Utredning samrådsgruppen och social hållbarhet, fokus trygghet och brottsförebyggande 

frågor 

Beslut delges  

Samtliga nämnder 

AB Tibrobyggen 

Folkhälsorådet 

Näringslivsrådet 

Kyrkornas ekumeniska råd i Tibro 

Tibro föreningspool 

___________________ 
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 Dnr 2022-000091 04 

KS § 160 Verksamhetsplan och budget 2023 för 

kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget 2023 för 

kommunstyrelsen. 

Notering 

Mikael Faleke (M) och Hanna-Maria Verdonck Pihlström (KD) deltar inte beslutet.  

Ärendet 

Verksamhetsplanen baseras på visionen och de strategiska mål som antogs i 

kommunfullmäktige 2020-10-26 samt verksamhetsplanen för 2022.  

Kommunledningskontoret har under året till kommunstyrelsen redovisat de större 

justeringar som genomförs i budget 2023 jämfört med 2022. 

Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag och områden utifrån de strategiska målen 

kvarstår från 2022 med fyra justeringar av benämningar:  

Tidigare benämning (Verksamhetsplan och budget 2022 för kommunstyrelsen): 

Mål 1: 

Tydliggöra uppdrag, organisering och samordning av kommunens sociala 

hållbarhetsarbete.   

Fler i självförsörjning och minska arbetslösheten.  

Förenkla kommunala processer som påverkar och är viktiga för näringslivet.  

Mål 3:  

Leda och stimulera kommunens digitaliseringsarbete.  

Ny benämning (Verksamhetsplan och budget 2023 för kommunstyrelsen): 

Mål1: 

Organisering och samordning av kommunens sociala hållbarhetsarbete 2023. 

Bidra till ökad självförsörjning genom att bereda plats i kommunstyrelsens verksamheter i 

syfte att minska utanförskap. 
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Skapa förutsättningar för samverkan inom och med arbets- och näringslivet för att möta 

det lokala arbetsmarknadsbehovet. 

Mål 3:  

Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ökad tillgänglighet och effektivitetsvinster. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17  

Verksamhetsplan och budget 2023 kommunstyrelsen, 2022-12-06  

Beslut delges 

Budgetansvariga tjänstepersoner och politiker avseende kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens verksamheter 

___________________ 
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 Dnr 2021-000118 003 

KS § 161 Företagspolicy för de kommunala bolagen 

i Tibro kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Företagspolicy, att gälla från och med 2023-01-01. 

att styrdokumentet ”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, beslutat av 

kommunfullmäktige 2011-11-28 § 73, därmed upphör att gälla.  

Ärendet 

Tibro kommun har tre helägda bolag; Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och AB 

Tibrobyggen. Bolagsordningar, ägardirektiv för varje bolag samt ett generellt ägardirektiv -

”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, är samtliga från år 2011. År 

2019 initierades en översyn av styrdokumenten. Revisions- och konsultföretaget PwC fick 

i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument och deras uppdrag slutredovisades 

hösten 2019. Med anledning av Coronapandemin kom dock arbetet att stå still under en 

längre period.  

Kommunledningskontoret har nu arbetat fram förslag på nya styrdokument; tre nya 

bolagsordningar, tre nya ägardirektiv samt en gemensam företagspolicy för samtliga tre 

bolag. De föreslagna styrdokumenten är framtagna i dialog med bolagsstyrelserna samt 

bolagens VD:ar.  

Varje styrdokument redovisas och antas var för sig. I det här ärendet behandlas 

företagspolicyn. Av företagspolicyn, som föreslås ersätta det generella ägardirektivet, 

framgår generella regleringar mellan Tibro kommun och bolaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17 

Företagspolicy  

Beslut delges 

AB Tibrobyggen 

Tibro Elnät AB 

Tibro Energi AB 

___________________ 
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 Dnr 2021-000117 003 

KS § 162 Bolagsordning Tibro Elnät AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta bolagsordning Tibro Elnät AB, att gälla från och med 2023-01-01.  

Ärendet 

Tibro kommun har tre helägda bolag, Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och AB 

Tibrobyggen. Bolagsordningar, ägardirektiv för varje bolag samt ett generellt ägardirektiv -

”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, är samtliga från år 2011. År 

2019 initierades en översyn av styrdokumenten. Revisions- och konsultföretaget PwC fick 

i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument och deras uppdrag slutredovisades 

hösten 2019. Med anledning av Coronapandemin kom dock arbetet att stå still under en 

längre period.  

Kommunledningskontoret har nu arbetat fram förslag på nya styrdokument; tre nya 

bolagsordningar, tre nya ägardirektiv samt en gemensam företagspolicy för samtliga tre 

bolag. De föreslagna styrdokumenten är framtagna i dialog med bolagsstyrelserna samt 

bolagens VD:ar.  

Varje styrdokument redovisas och antas var för sig. I det här ärendet behandlas 

bolagsordningen för Tibro Elnät AB. Av bolagsordningen framgår bolagets ändamål.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17 

Bolagsordning Tibro Elnät AB  

Beslut delges 

Tibro Elnät AB 

___________________ 
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 Dnr 2021-000116 003 

KS § 163 Bolagsordning Tibro Energi AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta bolagsordning Tibro Energi AB, att gälla från och med 2023-01-01.  

Ärendet 

Tibro kommun har tre helägda bolag; Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och AB 

Tibrobyggen. Bolagsordningar, ägardirektiv för varje bolag samt ett generellt ägardirektiv -

”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, är samtliga från år 2011. År 

2019 initierades en översyn av styrdokumenten. Revisions- och konsultföretaget PwC fick 

i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument och deras uppdrag slutredovisades 

hösten 2019. Med anledning av Coronapandemin kom dock arbetet att stå still under en 

längre period.  

Kommunledningskontoret har nu arbetat fram förslag på nya styrdokument; tre nya 

bolagsordningar, tre nya ägardirektiv samt en gemensam företagspolicy för samtliga tre 

bolag. De föreslagna styrdokumenten är framtagna i dialog med bolagsstyrelserna samt 

bolagens VD:ar.  

Varje styrdokument redovisas och antas var för sig. I det här ärendet behandlas 

bolagsordningen för Tibro Energi AB. Av bolagsordningen framgår bolagets ändamål.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17 

Bolagsordning Tibro Energi AB  

Beslut delges 

Tibro Energi AB 

___________________ 
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 Dnr 2021-000115 003 

KS § 164 Bolagsordning AB Tibrobyggen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta bolagsordning AB Tibrobyggen, att gälla från och med 2023-01-01.  

Ärendet 

Tibro kommun har tre helägda bolag; Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och AB 

Tibrobyggen. Bolagsordningar, ägardirektiv för varje bolag samt ett generellt ägardirektiv -

”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, är samtliga från år 2011. År 

2019 initierades en översyn av styrdokumenten. Revisions- och konsultföretaget PwC fick 

i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument och deras uppdrag slutredovisades 

hösten 2019. Med anledning av Coronapandemin kom dock arbetet att stå still under en 

längre period.  

Kommunledningskontoret har nu arbetat fram förslag på nya styrdokument; tre nya 

bolagsordningar, tre nya ägardirektiv samt en gemensam företagspolicy för samtliga tre 

bolag. De föreslagna styrdokumenten är framtagna i dialog med bolagsstyrelserna samt 

bolagens VD:ar.  

Varje styrdokument redovisas och antas var för sig. I det här ärendet behandlas 

bolagsordningen för AB Tibrobyggen. Av bolagsordningen framgår bolagets ändamål.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17 

Bolagsordning AB Tibrobyggen 

Beslut delges 

AB Tibrobyggen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000121 003 

KS § 165 Ägardirektiv Tibro Elnät AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att texten i stycke 4.1, Avkastning, ska ändras till följande: 

”Bolaget har ett avkastningskrav på totalt kapital om 5%. Med avkastning på totalt kapital 

avses rörelseresultat plus finansiella intäkter som andel av totalt kapital 

(balansomslutningen).” 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta ägardirektiv Tibro Elnät AB, att gälla från och med 2023-01-01 

Ärendet 

Tibro kommun har tre helägda bolag; Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och AB 

Tibrobyggen. Bolagsordningar, ägardirektiv för varje bolag samt ett generellt ägardirektiv -

”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, är samtliga från år 2011. År 

2019 initierades en översyn av styrdokumenten. Revisions- och konsultföretaget PwC fick 

i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument och deras uppdrag slutredovisades 

hösten 2019. Med anledning av Coronapandemin kom dock arbetet att stå still under en 

längre period.  

Kommunledningskontoret har nu arbetat fram förslag på nya styrdokument; tre nya 

bolagsordningar, tre nya ägardirektiv samt en gemensam företagspolicy för samtliga tre 

bolag. De föreslagna styrdokumenten är framtagna i dialog med bolagsstyrelserna samt 

bolagens VD:ar.  

Varje styrdokument redovisas och antas var för sig. I det här ärendet behandlas 

ägardirektivet för Tibro Elnät AB. Av ägardirektivet framgår ägarens viljeinriktning för 

bolaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Ohlsson (L) föreslår att texten i stycke 4.1, Avkastning, ska ändras till följande: 

”Bolaget har ett avkastningskrav på totalt kapital om 5 %. Med avkastning på totalt kapital 

avses rörelseresultat plus finansiella intäkter som andel av totalt kapital 

(balansomslutningen).” 
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Beslutsgång  

Ordföranden prövar Ann Ohlssons (L) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17 

Ägardirektiv Tibro Elnät AB  

Beslut delges 

Tibro Elnät AB 

___________________ 
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 Dnr 2021-000120 003 

KS § 166 Ägardirektiv för Tibro Energi AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att texten i stycke 4.1, Avkastning, ska ändras till följande: 

”Bolaget har ett avkastningskrav på totalt kapital om 4%. Med avkastning på totalt kapital 

avses rörelseresultat plus finansiella intäkter som andel av totalt kapital 

(balansomslutningen).” 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta ägardirektiv Tibro Energi AB, att gälla från och med 2023-01-01 

Ärendet 

Tibro kommun har tre helägda bolag; Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och AB 

Tibrobyggen. Bolagsordningar, ägardirektiv för varje bolag samt ett generellt ägardirektiv -

”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, är samtliga från år 2011. År 

2019 initierades en översyn av styrdokumenten. Revisions- och konsultföretaget PwC fick 

i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument och deras uppdrag slutredovisades 

hösten 2019. Med anledning av Coronapandemin kom dock arbetet att stå still under en 

längre period.  

Kommunledningskontoret har nu arbetat fram förslag på nya styrdokument; tre nya 

bolagsordningar, tre nya ägardirektiv samt en gemensam företagspolicy för samtliga tre 

bolag. De föreslagna styrdokumenten är framtagna i dialog med bolagsstyrelserna samt 

bolagens VD:ar.  

Varje styrdokument redovisas och antas var för sig. I det här ärendet behandlas 

ägardirektivet för Tibro Energi AB. Av ägardirektivet framgår ägarens viljeinriktning för 

bolaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Ohlsson (L) föreslår att texten i stycke 4.1, Avkastning, ska ändras till följande: 

”Bolaget har ett avkastningskrav på totalt kapital om 4%. Med avkastning på totalt kapital 

avses rörelseresultat plus finansiella intäkter som andel av totalt kapital 

(balansomslutningen).” 
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Beslutsgång  

Ordföranden prövar Ann Ohlssons (L) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17 

Ägardirektiv Tibro Energi AB  

Beslut delges 

Tibro Energi AB 

___________________ 
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 Dnr 2021-000119 003 

KS § 167 Ägardirektiv AB Tibrobyggen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att texten i stycke 4.1, Avkastning, ska ändras till följande: 

”Bolaget har ett direktavkastningskrav på 4%. Med direktavkastning avses resultatet före 

finansiella poster (inklusive administrations och marknadsföringskostnader) exklusive 

avskrivningskostnader, som andel av de materiella anläggningstillgångarna (bokfört 

värde).” 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta ägardirektiv AB Tibrobyggen, att gälla från och med 2023-01-01 

Ärendet 

Tibro kommun har tre helägda bolag; Tibro Elnät AB, Tibro Energi AB och AB 

Tibrobyggen. Bolagsordningar, ägardirektiv för varje bolag samt ett generellt ägardirektiv -

”Ägardirektiv för de kommunala bolagen i Tibro kommun”, är samtliga från år 2011. År 

2019 initierades en översyn av styrdokumenten. Revisions- och konsultföretaget PwC fick 

i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument och deras uppdrag slutredovisades 

hösten 2019. Med anledning av Coronapandemin kom dock arbetet att stå still under en 

längre period.  

Kommunledningskontoret har nu arbetat fram förslag på nya styrdokument; tre nya 

bolagsordningar, tre nya ägardirektiv samt en gemensam företagspolicy för samtliga tre 

bolag. De föreslagna styrdokumenten är framtagna i dialog med bolagsstyrelserna samt 

bolagens VD:ar.  

Varje styrdokument redovisas och antas var för sig. I det här ärendet behandlas 

ägardirektivet för AB Tibrobyggen. Av ägardirektivet framgår ägarens viljeinriktning för 

bolaget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Ohlsson (L) föreslår att texten i stycke 4.1, Avkastning, ska ändras till följande: 

”Bolaget har ett direktavkastningskrav på 4%. Med direktavkastning avses resultatet före 

finansiella poster (inklusive administrations och marknadsföringskostnader) exklusive 

avskrivningskostnader, som andel av de materiella anläggningstillgångarna (bokfört 

värde).” 
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Beslutsgång  

Ordföranden prövar Ann Ohlssons (L) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-17 

Ägardirektiv AB Tibrobyggen  

Beslut delges 

AB Tibrobyggen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000268 04 

KS § 168 Revidering av Placeringspolicy för kort- 

och långsiktig medelsförvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad Placeringspolicy för lång- respektive kortsiktig medelsförvaltning, att 

gälla från och med 2023-01-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i november 2020 en ny placeringspolicy för kort- 

respektive långsiktig medelsförvaltning. Under 2022 har beslut om att binda placeringar i 

alternativa tillgångar under längre tid aktualiserat frågan om hur de långsiktiga 

placeringarnas normalportfölj bör viktas. Likaså har kriget i Ukraina aktualiserat frågor 

kring etiska placeringar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har genomfört två workshops tillsammans med Skövde 

kommuns finansfunktion och ett förslag till reviderad policy har presenterats av 

kommunledningskontoret. Förslaget innebär bland annat en omviktning av 

normalportföljen så att alternativa tillgångar utgör 15 % av denna. Samtidigt minskas 

räntebärande tillgångars andel från 40 % till 25 %. Därutöver föreslås även ett flertal 

andra justeringar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-16 

Placeringspolicy för lång- och kortsiktig medelsförvaltning – med markerade ändringar och 

kommentarer.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000105 08 

KS § 169 Svar på motion om språkkrav vid 

anställning inom skola samt vård och 

omsorg i Tibro kommun  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen, då det för närvarande saknas förutsättningar för att införa 

språktest/språklyft inom skola samt vård och omsorg.  

Reservation 

Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

Ärendet 

En motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun 

har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD). De skriver bland annat att 

de personer som behöver vård och omsorg också behöver förstå vad personalen säger 

och själva bli förstådda för att de ska känna trygghet och tillit. Bristfälliga kunskaper i 

svenska språket hos personalen kan innebära en risk att omsorgstagaren inte får den 

vård/omsorg hon/han behöver.  

Motionärerna skriver vidare att även de som ska utbilda våra barn måste kunna god 

svenska för en fungerande undervisning och för att barnen ska kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta följande: 

- Att ge berörda nämnder i uppdrag att tillsammans ta fram ett obligatoriskt 

språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning 

vid nyanställning.  

- Att redan anställda inom berörda förvaltningar i Tibro kommun, som inte har 

fullgoda kunskaper i svenska språket, ska ges möjlighet till språklyft. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-07 att överlämna motionen till 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Nämnderna svarar bland annat att Socialstyrelsens allmänna råd är för vaga för att kunna 

användas som stöd i framtagande av ett eventuellt språktest samt att det bara är 

socialförvaltningens ansvarsområden som berörs av råden.  
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Vidare svarar nämnderna att språkkunskaper ingår som en av flera bedömningsgrunder 

vid nyanställning. För att erbjudas en tillsvidareanställning krävs i regel adekvat utbildning 

för uppdraget, vilket i sin tur kräver en godkänd utbildning där krav på språkkunskaper 

ingår. I den mån bristande språkkunskaper förekommer inom verksamheterna är det 

företrädesvis bland timvikarier eller visstidsanställda. Att avsätta tid och resurser för 

språklyft för dessa personer skulle dock innebära ytterligare svårigheter för den redan 

ansträngda bemanningssituationen, eftersom de personerna behövs för att täcka 

vakanser i verksamheterna. För dessa personer kan i stället praktiskt arbete möjliggöra 

och underlätta att de lär sig yrkesspråket. Ett arbete pågår också i Skaraborg för att starta 

kombinationsutbildningar där arbete och språkstudier kombineras. Detta sker framför allt 

inom yrkesvux. 

Kommunledningskontoret konstaterar att nämnderna anser att det till viss del förekommer 

bristande språkkunskaper, men att det för närvarande inte finns förutsättningar för 

språktest/språklyft. Kommunledningskontoret konstaterar vidare att regeringen har 

beslutat att tillsätta en utredning för att se över språkkrav i svenska för personal inom 

äldreomsorg. Utredningens slutsatser bör därför avvaktas innan frågan om 

språktest/språklyft åter kan bli aktuell. Motionen bör därför avslås.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Åse Nicklassons (SD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-04 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-25 § 89 

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-28 

Socialnämndens protokoll 2022-10-03 § 124 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2022-09-07 

Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun. 

2022-03-25   

Beslut delges 

Motionärerna 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000185 08 

KS § 170 Svar på motion om vattenlek för barn  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, 

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för att 

anlägga en vattenlek i Tibro kommun, 

att kostnaden för utredningen ska rymmas inom samhällsbyggnadsnämndens budgetram,  

att utredningen ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter även att fatta de beslut som krävs i frågan.  

Ärendet 

En motion om vattenlek för barn har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och Ulf Lindström 

(SD). Motionärerna skriver att de flesta barn gillar att leka med vatten och att det 

garanterat även skulle uppskattas av barnen i Tibro. Motionärerna skriver vidare att en 

vattenlek som till exempel den i kyrkparken i Skövde är mycket omtyckt och föreslår därför 

att berörd nämnd ska få i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaden för en liknande 

typ av vattenlek som den i kyrkparken i Skövde. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-06-17 att överlämna motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden svarar att de inte 

ser några hinder mot att utreda möjligheter och kostnader för att anlägga en vattenlek i 

Tibro kommun och föreslår därför att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-14 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-07 § 81  

Motion om vattenlek för barn, 2022-05-24  
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Beslut delges 

Motionärerna  

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2022-000326 003 

KS § 171 Reglemente för arkivverksamhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta Reglemente för arkivverksamhet, att gälla från och med 2023-01-01 

att arkivreglemente för Tibro kommun, antaget 2017-11-27 § 138, därmed upphör att 

gälla.  

Ärendet 

Tibro kommuns nuvarande arkivreglemente gäller från 2018 och i behov av revidering. 

Sedan 2014 har Tibro en gemensam arkivfunktion tillsammans med Hjo och Karlsborgs 

kommun. Förslaget till reglemente för arkivverksamhet är likalydande i de tre 

samverkanskommunerna och har arbetats fram av kommunarkivarierna. 

Reglemente för arkivverksamhet styr bland annat hur ansvaret kring arkivfrågor ska 

fördelas och hur kommunens handlingar ska hanteras för att uppfylla Riksarkivets 

bestämmelser.  

Det är, enligt arkivlagen, varje myndighet och kommunalt företag som ansvarar för sina 

allmänna handlingar, tills handlingarna lämnas över till arkivmyndigheten. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och tillika tillsynsmyndighet. 

Det nya reglementet har utökats med ett avsnitt om digital lagring av information i väntan 

på att ett e-arkiv är i drift. Anledningen är att myndigheterna i vissa fall ska kunna använda 

sig av digital lagring i till exempel verksamhetssystem. Exempelvis då det krävs 

omfattande resurser för att kunna arkivera på papper eller då det är uppenbart att 

verksamhetssystemet kan hållas aktuellt och att informationen senare kan överföras till ett 

e-arkiv (oberoende av leverantör av e-arkiv). 

Vid användning av digital lagring ska myndigheten dock alltid samråda med 

arkivmyndigheten. Därtill innehåller förslaget några mindre förtydliganden och 

omformuleringar, jämfört med nuvarande arkivreglemente. 

Reglementet för arkivverksamhet är tänkt att gälla för Tibro kommunkoncern. Ett särskilt 

avsnitt om dokumenthantering och arkivvård finns med i den Företagspolicy för de 

kommunala bolagen som kommunfullmäktige föreslås anta. Där framgår att bolagen ska 

tillämpa kommunens Reglemente för arkivverksamhet.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-03  

Beslut delges 

Samtliga nämnder 

De kommunala bolagen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000339 000 

KS § 172 Förslag till upplösning av politisk 

barnrättsgrupp  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upplösa den politiska barnrättsgruppen, 

att barnansvarig ledamot därmed inte behöver utses från kommunstyrelse och nämnder 

från och med mandatperioden 2023 – 2026,  

att den politiska riktlinjen Barnets rättigheter i Tibro kommun upphör att gälla 2022-12-31, 

då Barnkonventionen började gälla som svensk lag 2020-01-01.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 § 43 om den politiska riktlinjen Barnets rätt i 

Tibro kommun, vilken arbetades fram av en parlamentarisk tillsatt grupp. 

I samband med den nya mandatperioden och kommunledningskontorets sammanställning 

av de val till politiska uppdrag som behöver göras har frågan om val av barnansvarig för 

kommunstyrelse och nämnder lyfts, utifrån behov och syfte med en särskild 

barnrättsgrupp. Vid beredningstillfälle med kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande har uppdrag getts till förvaltningen om att skriva fram ett ärende i frågan. 

Enligt riktlinjen Barnets rättigheter i Tibro kommun ska alla beslut och allt arbete i Tibro 

kommun som rör barn och unga utgå från och utföras i enlighet med FN:s konvention om 

barnets rättigheter samt gällande lagstiftning.  

Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att 

konventionen har fått en starkare juridisk ställning och har samma status som andra 

svenska lagar.  

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har genom av kommunfullmäktige beslutade 

reglementen i uppdrag att ”i sitt arbete beakta miljö-, tillgänglighets-, integrations-, 

mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor samt lagen om Förenta Nationernas 

konvention om barnets rättigheter och Förenta Nationernas konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning”. 

Detta innebär att behovet av en särskild politisk riktlinje i barnrättsfrågor numer saknas. 

Det arbete som riktlinjen är tänkt att bidra till ska enligt lag ske i kommunen. Barn och 

ungas rättigheter och perspektiv ska finnas med vid beredning och beslut av ärenden som 

rör barn och unga. Ansvaret vilar på respektive nämnd och förvaltning, vilket 
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kommunfullmäktige också beslutat om 2017-04-24 § 49 i samband med en motion om ett 

fristående barnrättsombud i kommunen. Arbetssättet stämmer väl överens med hur 

kommunen jobbar med andra typer av övergripande perspektiv och frågor, som behöver 

vara en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Att ha en särskild politisk grupp, vid 

sidan av den ordinarie politiska strukturen, som ska ansvara för att kommunens 

viljeinriktning i barnrättsfrågor följs anses inte från förvaltningens sida vara motiverat.  

Till stöd för nämnders och förvaltningars arbete med barn och ungas perspektiv finns 

bland annat kommunens folkhälsostrateg, som har en samordnande roll för 

barnrättsfrågor i kommunen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) föreslår att sista beslutspunkten ska kompletteras med följande tillägg; 

”[…], då Barnkonventionen började gälla som svensk lag 2020-01-01.” 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Mikael Falekes (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt förslaget.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-21 

Beslut delges 

Samtliga nämnder  

___________________ 
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 Dnr 2022-000130 003 

KS § 173 Revidering av arbetsordning för 

tillgänglighetsrådet (rådet för 

funktionshinderfrågor) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad Arbetsordning för tillgänglighetsrådet, att gälla från och med 2023-01-

01.  

Ärendet 

Nuvarande arbetsordning för rådet för funktionshinderfrågor antogs av kommunfullmäktige 

2008-10-27 § 47 och är i behov av revidering. Rådet har därför, i samarbete med 

tjänstepersoner på kommunledningskontoret, tagit fram förslag till ny arbetsordning.  

Den nya arbetsordningen har sin utgångspunkt i den nuvarande och reglerar rådets syfte, 

sammansättning samt organisation och arbetsformer. Rådet föreslås byta namn till 

Tillgänglighetsrådet. Detta för att tydliggöra och vidga begreppet för att inbegripa allas rätt 

till delaktighet i samhället oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar. Nytt i den 

reviderade arbetsordningen är även att antalet mötestillfällen ändras från fyra till tre 

tillfällen per år och att sekreteraren för rådet ska vara kommunens folkhälsostrateg. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-11-11 

Arbetsordning för tillgänglighetsrådet 

Arbetsordning rådet för funktionshinderfrågor 

Beslut delges 

Tillgänglighetsrådet 

Folkhälsostrateg 

___________________ 
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 Dnr 2021-000253 43 

KS § 174 Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 

Västra Götaland ställer om, Uppföljning av 

Tibro kommuns klimatlöften för år 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen delges en uppföljning av Tibro kommuns klimatlöften för år 2022.  

Beslutsunderlag 

Uppföljningsformulär, Kommunernas klimatlöften 2022 – Tibro kommun 

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 000 

KS § 175 Information 2022 

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

Jan Hanna (S) informerar om möte med kommunala pensionärsrådet.  

Kommunchef Kristina Lundgren informerar om nuläget vad gäller restaurangen på Inredia. 

Anna-Karin Johansson (C) informerar om pågående rekrytering av ny kommunchef.      

___________________ 
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 Dnr 2022-000006 000 

KS § 176 Anmälan av protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda protokoll.  

Ärendet 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22 och kommunstyrelsens 

personalutskott 2022-11-22 anmäls.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000007 000 

KS § 177 Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.  

Ärendet 

Följande delegationsbeslut anmäls:  

Beslut om tf. socialchef, Dnr 2022-000160.002, 2022-11-08 

Beslut om parkeringstillstånd, Dnr 2022-000087.002, Juli-okt 2022  

___________________ 
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 Dnr 2022-000010 000 

KS § 178 Skrivelser och meddelanden 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.  

Ärendet 

Inkomna skrivelser och meddelanden, numrerade 40-44 2022, redovisas.  

___________________ 
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 Dnr 2022-000005 000 

KS § 179 Ev. brådskande ärenden 

Det finns inga brådskande ärenden till dagens sammanträde.  

___________________ 
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