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2019/394 

§ 1 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen 
avseende november år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver de befintliga 
månads- och delårsrapporterna, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet 
upphävs. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i 
samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott på 8,7 mnkr. Överskottet 
beror främst på den budgeterade prognososäkerheten som finns på 
kommunstyrelsen. Prognososäkerheten är budgeterad för hantering av 
prognosförändringar av skatter och bidrag och andra oförutsedda utgifter. 

Det förväntade överskottet uppvisar en förbättrad helårsprognos gentemot 
oktober månads helårsprognos med 1 mnkr. Förbättringen beror på 
kvarvarande medel för budgetprioriteringar som avser strategiskt miljöarbete. 

Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa ett underskott på - 0,2 
mnkr för år 2019 vilket främst beror på ökade personalkostnader av 
engångskaraktär samt ökade IT-kostnader för licenser. 
Det föreligger inte något behov av åtgärdsplan för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen – helårsprognos november 2019. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124/2019 ”Information om 

uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen avseende 
november år 2019”, 2019-12-11. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättad rapport avseende helårsprognos 2019 (daterad november 
2019) och lägga den till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport avseende 
helårsprognos 2019 (daterad november 2019) och lägga den till 
handlingarna. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
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2019/393 

§ 2 Beslut om uppföljning av helårsprognos för  Tidaholms 
kommun avseende november år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver de befintliga 
månads- och delårsrapporterna, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet 
upphävs. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i 
samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnder som befarar 
underskott vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom 
nämndens samlade budgetram.    
 
Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte 
uppdaterat prognosen efter september. Prognoserna från barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden indikerar 
underskott för helåret 2019.  Nämnderna har i sina rapporter inkommit med 
åtgärdsplaner. Effekten av åtgärdsplanerna leder dock inte till att nämnderna 
uppnår en budget i balans.   
 
De antagna ekonomistyrprinciperna anger vidare att kommunstyrelsen, om 
beslutad budget inte bedöms uppnås, ska föreslå kommunfullmäktige besluta 
om omprioriteringar mellan verksamheter eller om andra åtgärder för att nå 
budget i balans.  
 
De övriga nämndernas budget är i balans, så att föreslå och verkställa en 
omprioritering mellan nämnderna för år 2019 bedöms inte kunna ge effekt för 
året. Konsekvensen av nämndernas underskott är resultatpåverkande då det 
inte finns andra poster som väger upp.  
 
För att öka kontrollen och samordningen vid anställningar och eventuella 
personalneddragningar föreslås att det införs anställningsrestriktioner i 
Tidaholms kommun. Anställningsrestriktionerna ska innebära att 
förvaltningschef för respektive förvaltning måste godkänna nyanställningar och 
ersättningsrekryteringar innan de genomförs. Detta ska gälla tills  
kommunstyrelsen beslutar att upphäva restriktionerna. Syftet är att öka 
dialogen och kommunikationen mellan förvaltningarna i samband med 
rekryteringar så att kommunen utnyttjar sin resurs i form av arbetskraft på 
bästa sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport ”Helårsprognos – november 2019 (Tidaholms Kommun)”. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 118/2019 ”Information om 

ekonomisk månadsrapport november 2019”, 2019-12-17. 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om uppföljning 
av helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende november år 
2019”, 2019-12-10. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 156/2019 ”Beslut om 
uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden 
november år 2019”, 2019-12-12. 

 Rapport ”Kommunstyrelsen – helårsprognos november 2019”. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2019  

”Information om uppföljning av helårsprognos för  Tidaholms kommun 
avseende november år 2019”, 2019-12-11. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 

handlingarna. 
- att införa anställningsrestriktioner inom Tidaholms kommun där 

respektive förvaltningschef måste godkänna anställningar. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar: 

- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till 
handlingarna. 

- att införa anställningsrestriktioner inom Tidaholms kommun där 
respektive förvaltningschef måste godkänna anställningar. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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2019/464 

§ 3 Beslut om revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag 
om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 128/2019, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa enligt lag om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen. 
 
Det framgår av beslutet att samhällsbyggnadsnämnden kommer att teckna ett 
samverkansavtal om gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning inom 
tillståndsenheten i samverkan (TIS) avseende tillstånd och tillsyn enligt lag om 
tobak och liknande produkter, alkohollagen gällande försäljning av folköl i butik 
och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Med anledning av samverkansavtalet behöver taxan som Tidaholms kommun 
har antagit vid tidigare tillfälle revideras. 
 
Revideringen innebär att de som säljer folköl och receptfria läkemedel i butik 
får betala 1500 kr i årlig avgift jämfört med en timavgift på 1073 kr med 
nuvarande taxa.  
 
Det framgår en tjänsteskrivelse författad av nämndsekreteraren på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, vilken ligger till grund för nämndens beslut, 
att taxan behöver revideras enligt framtaget förslag för att 
samhällsbyggnadsnämnden ska kunna teckna avtal med TIS. Detta eftersom 
taxan behöver vara likvärdig i samtliga samarbetskommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2019 ”Beslut om 

revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl 
i butik enligt alkohollagen”, 2019-12-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, kommunsekreterare 
Sofie Thorsell, 2019-11-28. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 128/2019 ”Beslut om taxa enligt 
lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen”, 2019-11-14. 
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 Utkast - Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl 
i butik enligt alkohollagen 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, nämndsekreterare 
Robin Mogren Holmqvist, 2019-10-23. 

 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning 
av folköl i butik enligt alkohollagen i enlighet med upprättat förslag. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa 
enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen i enlighet med upprättat förslag. 
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2019/420 

§ 4 Beslut om överlåtelse av fastighet Madäng 1:56 till Skara stift 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 116/2019, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att överlåta fastighet Madäng 1:56 till Skara stift 
genom gåvobrev.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bland annat att en 
handläggare  på Skara stift har upptäckt att fastighet Madäng 1:56 ägs av 
Tidaholms kommun. På fastigheten står Baltaks kyrka vilken ägs av Skara 
stift. Skara stift har därför under våren inkommit med en förfrågan till 
kommunen om att få Madäng 1:56 överlåten till stiftet.  
 
Varken stiftet eller kommunen har känt till att fastigheten tillhör kommunen. 
Kommunen har aldrig sett fastigheten som någon tillgång i den kommunala 
verksamheten. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunfullmäktige bör besluta att 
skänka fastigheten till Skara stift. Samtliga kostnader hänförliga till 
överlåtelsen, till exempel ansökan om lagfart, ska belasta Skara stift.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 127/2019 ”Beslut om 

överlåtelse av fastighet Madäng 1:56 till Skara stift”, 2019-12-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om överlåtelse av mark till Skara stift”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2019-11-20. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116/2019 ”Beslut om 

överlåtelse av mark till Skara Stift avseende Baltaks kyrka, Madäng 
1:56”, 2019-10-17. 

 Fastighetskarta, 2019-03-13. 
 Bilaga till förfrågan (avstyckningsbeskrivning - Baltak socken). 
 Förfrågan från Skara stift, 2019-03-13. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att överlåta fastigheten Madäng 1:56 till Skara Stift genom 
gåvobrev. Samtliga kostnader hänförliga till överlåtelsen, till exempel 
ansökan om lagfart, ska belasta Skara stift. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta 
fastigheten Madäng 1:56 till Skara Stift genom gåvobrev. Samtliga 
kostnader hänförliga till överlåtelsen, till exempel ansökan om lagfart, 
ska belasta Skara stift. 
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2019/300 

§ 5 Beslut om utredning av inkomna klagomål på Brukets 
Allservice 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 36/2016, att bevilja stöd till den ideella 
föreningen Vägen till arbete i Tidaholm (numera Brukets Allservice), att stödet 
ska belasta social- och omvårdnadsnämndens budget samt att social- och 
omvårdnadsnämnden ska sköta kontakten med föreningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019-06-18 tagit emot klagomål på 
Brukets Allservice. Klagomålen rör främst bristande arbetsmiljö för anställda 
samt hantering och agerande som är i strid med diverse lagstiftning såsom 
miljöbalken och ordningslagen. Förvaltningen valde att inleda ett 
tillsynsärende med anledning av uppgifterna.  
 
Förvaltningen skickade även vidare klagomålet till kommunstyrelsen. Detta 
eftersom det framgår av policy för socialt företagande i Tidaholms kommun att 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för frågor som rör social ekonomi och 
socialt företagande i kommunen samt då kommunstyrelsen har en 
övergripande uppsiktsplikt gentemot nämndernas verksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därefter skickat ärendet till social- och 
omvårdnadsnämnden för utredning och vidtagande av eventuella åtgärder 
samt med en begäran om redovisning av detta till kommunstyrelsen.   
 
Kommunledningsförvaltningen har även inhämtat en redovisning från 
samhällsbyggnadsnämnden om hur nämnden utreder inkomna klagomål samt 
eventuella åtgärder som nämnden vidtar. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2019 ”Beslut om 

utredning av inkomna klagomål på Brukets Allservice”, 2019-12-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning med anledning av inkomna klagomål på 

socialt företag Brukets allservice”, kanslichef Anna Eklund,  
2019-11-22. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 106/2019 ”Beslut om 
redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”,  
2019-10-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar till kommunstyrelsen angående klagomål 
gällande BAS (Brukets Allservice), omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 
2019-09-25.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2019 ”Information om 
svar på skrivelse”, 2019-09-17. 

 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening, 2019-09-10. 
 Sammanställning av enkätsvar – medarbetarenkät Brukets allservice. 
 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål 3”, miljö- och 

livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-07-31. 
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 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål 2”, miljö- och 
livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-06-20. 

 Tjänsteanteckning ”Inkomna klagomål”, miljö- och livsmedelsinspektör 
Britt Svensson, 2019-06-18. 

 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 118/2019 
”Beslut om skrivelse”, 2019-05-28. 

 Skrivelse till styrelsen för Brukets Allservice, ordförande i social- och 
omvårdnadsnämnden Anna Zöögling och förvaltningschef Anna-Lena 
Skatt, 2019-05-20. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkommen 
redovisning från samhällsbyggnadsnämnden samt redovisning från 
omvårdnadschef Anna-Lena Skatt till handlingarna. 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att social- och 
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering till 
kommunstyrelsen senast 2020-04-30. Av återrapporteringen ska 
framgå en redovisning av hur arbetet med den upprättade 
handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkommen redovisning från 
samhällsbyggnadsnämnden samt redovisning från omvårdnadschef 
Anna-Lena Skatt till handlingarna. 

• Kommunstyrelsen beslutar att social- och omvårdnadsnämnden ska 
inkomma med en återrapportering till kommunstyrelsen senast  
2020-04-30. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur 
arbetet med den upprättade handlingsplanen fortskrider samt en 
ekonomisk redovisning.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2019/442 

§ 6 Beslut om antagande av riktlinje om beredning av motioner 
och e-förslag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08 att anta riktlinje om beredning av 
motioner och medborgarförslag. Syftet med riktlinjen var att klargöra hur 
motioner och medborgarförslag som lämnas i Tidaholms kommun ska 
beredas samt hur förslag till beslut ska hanteras. 
 
Kommunfullmäktiges presidie har därefter varit drivande i arbetet med att 
ersätta medborgarförslag med e-förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade först 2019-05-27 att det skulle införas e-förslag 
och därefter 2019-11-25 att medborgarförslag inte längre ska finnas i 
Tidaholms kommun. 
 
Med anledning av bytet från medborgarförslag till e-förslag behöver den 
tidigare riktlinjen om beredning av motioner och medborgarförslag ersättas av 
en riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom den tidigare riktlinjen och 
bedömer att innehållet i riktlinjen fortfarande är aktuellt i sak. Med anledning 
av detta är den enda ändring som gjorts att justera inledningstexten så att den 
blir rättvisande samt att löpande i dokumentet byta ut begreppet 
medborgarförslag mot e-förslag.  
 
För att formalian ska bli korrekt behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att 
upphäva den tidigare riktlinjen samt besluta om att anta den nya. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 129/2019 ”Beslut om 

antagande av riktlinje om beredning av motioner och e-förslag”,  
2019-12-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje om beredning av motioner och 
e-förslag”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-12-02. 

 Utkast – Riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva riktlinje 
om beredning av motioner och medborgarförslag. 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje om 
beredning av motioner och e-förslag.  
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Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinje om beredning av 

motioner och medborgarförslag. 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje om beredning av motioner 

och e-förslag.  
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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2019/435 

§ 7 Beslut om besvarande av motion om justering av protokoll 
 
Sammanfattning av ärendet 
Peter Friberg (M) med flera framhåller i en motion att det föreligger en risk att 
en politisk gruppering kan styra skrivningen i ett beslut eftersom arbetsordning 
och reglementen endast reglerar hur många som ska justera ett protokoll. 
 
Motionärerna vill förebygga den risken med beslut om att protokoll i nämnder, 
kommunstyrelsen och utskott ska justeras av ordförande samt en justerare 
från den politiskt motsatta sidan. Om ordföranden representerar majoriteten 
ska justeraren representera oppositionen och vice versa. Detsamma ska gälla 
om sammanträdet leds av en ålderspresident. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktiges arbetsordning omarbetas och 
förtydligar ”majoritet/opposition” för justerare samt att reglementen som 
reglerar kommunstyrelse, nämnder och utskott omarbetas och förtydligar 
”majoritet/opposition” för justerare enligt intentionen i motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunfullmäktige har stor 
frihet att bestämma formerna för justering av protokoll genom att föra in 
bestämmelser om detta i sin arbetsordning samt i kommunstyrelsens och 
nämndernas reglementen. Det är alltså fullt möjligt att föra in de bestämmelser 
som motionärerna föreslår. 
 
Frågan om vilken politisk gruppering som ska justera protokollen i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är en fråga om politisk 
viljeinriktning. Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet är av rent 
politisk karaktär och avstår därför från att lämna förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 128/2019 ”Beslut om 

besvarande av motion om justering av protokoll”, 2019-12-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om justering av protokoll”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-12-02. 
 Motion om justering av protokoll (M), 2019-10-28. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
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2019/454 

§ 8 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om kameror 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat 
om annat. 
 
Medborgarförslag finns inte längre i Tidaholms kommun då de har ersatts med 
e-förslag (Tidaholmsförslag). Kommunstyrelsens delegationsordning har inte 
reviderats sedan e-förslagen ersatte medborgarförslagen vilket gör att 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte har på delegation att besluta om 
remittering av e-förslag. Fram tills delegationsordningen revideras är det 
därför endast kommunstyrelsen som kan fatta beslut om remittering. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131/2019 ”Beslut om 

remittering av Tidaholmsförslag om kameror”, 2019-12-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om kameror”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-12-03. 
 Tidaholmsförslag om kameror, 2019-11-25. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att remittera 
Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg för yttrande. Yttrandet ska 
innehålla nämndens syn på förslaget, inkludera information som är 
viktig för att ett korrekt beslut ska kunna fattas kring förslaget samt 
förslag till hur kommunfullmäktige bör besluta i ärendet. Yttrandet ska 
ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2020-04-30. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg för yttrande. Yttrandet ska innehålla nämndens syn på 
förslaget, inkludera information som är viktig för att ett korrekt beslut 
ska kunna fattas kring förslaget samt förslag till hur kommunfullmäktige 
bör besluta i ärendet. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2020-04-30. 
 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg 
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2019/24 

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-11-27. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2020-01-08”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-12-30. 
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2019-12-27. 
 Delegationsbeslut fattat av skolchef, 2019-12-19. 
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande,  

2019-12-18. 
 Delegationsbeslut fattat av inköpssamordnare, 2019-12-16. 
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2019-12-16. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott,  

2019-11-25. 
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)  

2019-11-01 – 2019-11-30”. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 
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2019/473 

§ 10 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-11-19 – 2019-12-27. 
 
KS 2018/444 Beslut SBN 2019-11-14 

Beslut om tilldelning av markanvisning för kv. Tallriset 
KS 2018/444 Beslut SBN 2019-11-14 

Beslut om tilldelning av markanvisning för kv. Haspeln, Spöt, 
Agnet och Spinnaren 

KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:43 Avtal om kopiering av noter och 
sångtexter inom de kommunala musik/kulturskolorna för 
kalenderåren 2020-2022 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:44 Ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:45 Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL år 2020 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:46 Ersättningar för 
kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:48 Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård  

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:49 Kommunala ansvarsåtaganden för egna 
hem och småhus i bostadsrättsform 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:50 Principöverenskommelse om Allmänna 
bestämmelser m.m. samt partsgemensamma arbeten med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:51 Överenskommelse om Krislägesavtal 
med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:52 Principöverenskommelse - Nytt 
kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande 
ändringar i Allmänna bestämmelser m.m. 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:53 Överenskommelse om prolongering av 
Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) 
och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna 
bestämmelser 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:54 - Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 
2020 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex 
(KPI)  

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:55 - Kompletterande information i anledning 
av höjd avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS 
fr.o.m. den 1 januari 2020 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:56 Jusek och Civilekonomerna går 
samman och bildar fackförbundet Akavia 
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KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:57 Omsorgsprisindex (OPI) 
KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:60 Slutligt utfall av 2018 års kommunala 

fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021  
KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:61 AFA:s styrelse har beslutat om premier 

för år 2020 
KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:62 Avtal om musikanvändning i kommunal 

verksamhet 2016–2021 
KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:63 Skogs- och 

lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med 
Unionen 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:64 Höjd tidigaste uttagsålder för allmän 
pension och införande av riktålder m.m.  

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:65 Överenskommelser om ändrade villkor 
för avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt 
arbetsliv 

KS 2019/316 Samordningsförbunden Skaraborg - Mötesanteckningar vid 
gemensamt Medlemsråd 2019-12-06  

KS 2019/422 Diskrimineringsombudsmannen - Beslut - Tillsyn av riktlinjer 
och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier 

KS 2019/479 Studieförbundet Vuxenskolan - Den ultimata ortsutvecklingen 
- slutsatser av ett samverkansprojekt 

KS 2019/486 Information – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) byter 
namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

KS 2019/490 Från nyanländ till hemlös 
KS 2019/506 Länsstyrelsen Västra Götalands Län - WHO:s rapport "The 

health and social effects of nonmedical cannabis use" 
KS 2019/513 Granskning av ansvarsutövande – Kommunstyrelsen 

(Kommunrevisionen) 
KS 2019/514 Skrivelse angående Nobias inriktningsbeslut att bygga en ny 

fabrik i Jönköping 
KS 2019/515 SKR - Rekommendation om överenskommelse om 

samverkansregler 
KS 2019/517 VästKom - Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM) i Västra 

Götaland 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2020-01-08”, 

registrator Marie Anebreid, 2019-11-25. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 
rapporter till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 
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2019/474 

§ 11 Information från kommunalrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 
 Kommunalrådet har regelbundna avstämningar med fackordförande på 

Nobia. Det finns ingen ny information om situationen men 
kommunalrådet kommer kalla kommunstyrelsen till informationsmöte 
om läget förändras. 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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2019/475 

§ 12 Information från kommundirektören 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om följande: 
 Kommundirektören har löpande kontakt med Nobias VD samt en 

person i koncernledningen. Kommunen avvaktar slutligt besked från 
Nobia om flytten till Jönköping men har ändå börjat arbeta fram en 
handlingsplan för hur kommunen ska agera om flytten blir av.  

 Det har varit lugnt i samtliga verksamheter under jul och nyår. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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2019/51 

§ 13 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit två dokument från nämnden. 
 
Othmar Fiala (S) informerar om att nämnden har anpassningskrav på en 
miljon kronor. Ärendet om förslag på anpassningar behandlades under 
nämndens senaste sammanträde men blev återremitterat. Det kommer hållas 
ett extra sammanträde den 23 januari där ärendet ska tas upp på nytt.  
 
Beslutsunderlag 
 Sammanträdesprotokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborgs sammanträde 2019-12-05.  
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 55/2019 

”Sammanträdesdagar 2020”, 2019-12-05. 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
och inkomna dokument till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen och inkomna 
dokument till handlingarna. 
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2019/22 

§ 14 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett dokument från 
kommunalförbundet. 
 
Oppositionsrådet informerar om att det fattades beslut om medlemsavgift till 
Skaraborgs kommunalförbund för år 2020 under förbundsdirektionens senaste 
sammanträde. Förslaget var att räkna upp avgiften med två kronor per 
invånare men det ändrades till en krona per invånare.  
 
Beslutsunderlag 
 Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektions beslut § 82/2019 

”Ramar för Budget 2020 samt Medlemsavgift 2020 till Skaraborgs 
Kommunalförbund”, 2019-11-08. 

 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
och inkommet dokument till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

− Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen och inkommet 
dokument till handlingarna. 
 

 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-01-08 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/478 

§ 15 Rapport från de kommunala bolagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte finns någon information från de 
kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 
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