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2020/240

§ 139 Beslut om revidering av ägardirektiv Tidaholm Bostad AB
Punkten utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 140 Beslut om förslag till budget och verksamhetsplan för åren
2021-2023 för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs förslag
till budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Tolkförmedling Väst har beslutat att godkänna förslag till
budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023. Direktionen har även
beslutat att översända förslaget till medlemmarna för samråd inför
direktionsmötet 2020-09-27.
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 innehåller planering av
verksamheten under åren 2021-2032 samt budget för år 2021.
Budgetomslutningen för år 2021 är 216 000 tkr. Finansieringen av förbundets
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och
debiteras enligt självkostnadsprincipen. För att få en budget i balans bedöms
prisjusteringen för år 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %.
Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är 2020-09-01
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan för åren
2021-2023
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förslag till budget och verksamhetsplan för
åren 2021-2023 för Tolkförmedling Väst”, ekonomichef Henrik
Johanson, 2020-07-24
 Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling
Väst
 Direktionen för Tolkförmedling Västs beslut § 406 ”Förslag till budget
och verksamhetsplan 2021-2023”, 2020-05-29.
Sändlista
Tolkförmedling Väst

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/176

§ 141 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende januari-maj år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver
de befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.
Rapporteringen ska fortgå 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 3,3 miljoner kronor.
Överskottet beror främst på budgeterade medel för att kunna hantera
prognosförändringar av skatter och bidrag och eventuellt andra oförutsedda
utgifter inom Tidaholms kommun.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa ett noll resultat.
Det föreligger inte något behov av åtgärdsplan för Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende maj månad 2020”, förvaltningsekonom
Federico Dell´Anna, 2020-07-03
 Kommunstyrelsen – helårsprognos maj 2020
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 142 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun avseende januari-maj år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna.
 Kommunstyrelsen beslutar att uttala att kommunstyrelsen ser mycket
allvarligt på den ekonomiska situationen och uppmanar nämnderna att
arbeta vidare med anpassningar för att nå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver
de befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.
Rapporteringen ska fortgå 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01, § 64/2020 ”Beslut om
månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari-februari år 2020”, att
inte begära in helårsprognoser från nämnderna för juni och juli 2020.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Hela prognosen är högst osäker med anledning av den pågående corona
(COVID-19) pandemin och dess ekonomiska effekter som bedöms vara
omfattande och i nuläget inte möjliga att prognostisera.
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.
Prognoserna från samtliga övriga nämnder (BUN, SON, SBN, KFN) indikerar
underskott mot respektive budget.
BUN, SON, KFN och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner.
De prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för
2020 uppnår inte en budget i balans.
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnd vidta åtgärder för
att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och
är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills
beslutet hävs.
Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,0
% av skatter och bidrag.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Prognosen efter maj månad visar ett resultat på -19.9 miljoner kronor, vilket är
ett underskott mot budget på 43.0 miljoner kronor. Det motsvarar -2.6 % av
skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0% av skatter och bidrag.
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR)
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta för göras
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Riktlinjen
framgår det att RUR får disponeras om det årliga underliggande
skatteunderlaget för året ligger under den genomsnittliga utvecklingen de
senaste tio åren. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för år
2020–2023 där effekterna av den ändrade bedömningen för 2019 kommer att
slå igenom i redovisningen på 2020. En annan förutsättning är att medlen från
RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
- Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till
beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att uttala att
kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på den ekonomiska situationen
och uppmanar nämnderna att arbeta vidare med anpassningar för att
nå en budget i balans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för
Tidaholms kommun avseende maj månad år 2020, controller Louise
Holmvik, 2020-04-27.
 Rapport ”Helårsprognos – maj 2020 (Tidaholms kommun)”.
 Rapport ”Kommunstyrelsen – helårsprognos maj 2020”.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 68/2020 ”Beslut om uppföljning
av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj år
2020” 2020-06-18.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 55/2020 ”Beslut om
helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år
2020”, 2020-06-16.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 59/2020 ”Beslut om
månadsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januarimaj 2020” 2020-06-16.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 88/2020, ”Beslut Uppföljning
av helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj
månad 2020”, 2020-06-09.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/69

§ 143 Information om ekonomiskt nuläge år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 144 Beslut om taxa för kulturskolan Smedjan
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till barn- och
utbildningsnämnden då kommunstyrelsen anser att barn- och
utbildningsnämnden som verksamhetsnämnd ska fatta beslut om
avgifter för Kulturskolan Smedjan.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-05-14 (§ 74/2020) beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för Kulturskolan Smedjan samt att
taxan ska träda ikraft i samband med terminsstart hösten 2020.
Av beslutet framgår att höjningen av taxan är en del av kulturskolans
verksamhetschefs åtgärdsplan för att genomföra de ekonomiska anpassningar
som barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om i budgeten för år
2020. Det framgår av beslutsunderlaget på vilket sätt de olika avgifterna höjs,
eller inte höjs. Den nya taxa som förvaltningen föreslår beräknas ge
kulturskolan ett tillskott på ca 100 tkr på ett helår. Syftet med att höja
avgifterna är att öka kulturskolans intäkter och därmed bidra till att
kulturskolans befintliga verksamhet kan fortgå.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för Kulturskolan Smedjan.
Kommunfullmäktige kan som tidigast fatta beslut om taxan på sammanträdet
den 31 augusti 2020. Det är förbjudet för kommunen att fatta beslut med
tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna om inte synnerliga skäl
finns (2 kap. 4 § kommunallagen (2017:725)). Beslutet kan således tidigast
gälla från att kommunfullmäktige fattat sitt beslut.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige att anta taxa för Kulturskolan Smedjan.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka tillbaka
ärendet till barn- och utbildningsnämnden då kommunstyrelsen anser
att barn- och utbildningsnämnden som verksamhetsnämnd ska fatta
beslut om avgifter för Kulturskolan Smedjan.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Karlssons förslag.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 63/2020 ”Beslut om taxa för kulturskolan
Smedjan”, 2020-06-24
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för kulturskolan Smedjan”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-06-09.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 74/2020 ”Beslut om Taxa
Kulturskolan Smedjan”, 2020-05-14.
 Förslag till ”Taxa Kulturskolan Smedjan”.
 Förslag till förändrad taxa för deltagande i undervisning vid
Kulturskolan Smedjan, verksamhetschef Lars Paulsson, 2020-04-22.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 145 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
dess arbetsutskott år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie
sammanträdesdagar för år 2021 enligt följande:




13 januari
5 maj
6 oktober







Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2021 enligt
följande:





20 januari
26 maj
20 oktober





3 februari
9 juni
3 november





17 februari

23 juni

10 november 

3 mars

11 augusti

24 november 

24 mars

25 augusti

15 december 

7 april
8 september

21 april
22 september

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2021.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar för år 2021 enligt
följande:

Ordförandes sign





13 januari
5 maj
6 oktober

-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år
2021 enligt följande:





20 januari
26 maj
20 oktober

Justerandes sign









3 februari
9 juni
3 november





17 februari

23 juni

10 november 

Justerandes sign

12

3 mars

11 augusti

24 november 

24 mars

25 augusti

15 december 
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 65/2020 ” Beslut om sammanträdesdagar

för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2021”, 2020-0624
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2021”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-04-30
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 146 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2021
enligt följande:




25 januari
31 maj
25 oktober





22 februari 
28 juni

29 november 

29 mars

30 augusti

20 december



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021 ska kungöras i
Västgöta-Bladet.

26 april
27 september

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige för år 2021.
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträdesdagar under år 2021 enligt följande:




25 januari
31 maj
25 oktober





22 februari 
28 juni

29 november 

29 mars

30 augusti

20 december

-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden
under år 2021 ska kungöras i Västgöta-Bladet.

26 april
27 september

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut§ 66/2020 ”Sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2021”, 2020-06-24

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år
2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-04-30.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

15

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-08-12

Kommunstyrelsen

2019/525

§ 147 Beslut om motion att upprätta en kommunal koldioxidbudget
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att upprätta en kommunal
koldioxidbudget.
Av motionen framgår bl.a. följande. Flera kommuner i Sverige tar fram
koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive kommun konkret
måste göra för att bidra till målet om att hålla den globala temperaturökningen
under två grader i enlighet med Parisavtalet. En koldioxidbudget omfattar hela
kommunens yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för
kommunen att arbeta med och vilka områden och resurser som ger bäst
vinning och resultat.
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-0423 beslutade, § 61/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla
motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en lokal koldioxidbudget är ett bra
verktyg för att nå målen och att den kan bli en del av olika verktyg i den
kommunala miljöstrategin på sikt, och att motionen därför bör bifallas eftersom
den stämmer väl överens med aktiviteter som kommunen utför idag, eller
planerar att utföra i framtiden.
Kommunstyrelsen kan inte besluta att bifalla motionen som
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens
utredning och förslag till beslut bör kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta bifalla motionen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 67/2020 ”Beslut om motion om att upprätta
en kommunal koldioxidbudget”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att upprätta en kommunal
koldioxidbudget”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-12.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2020 ”Beslut om yttrande
angående motion om att upprätta kommunal koldioxidbudget”, 202004-23.
Ordförandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande angående motion om
att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, enhetschef Peter Lann,
2020-03-20.
 Motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget (MP), 2019-1216.
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2020/46

§ 148 Beslut om motion att Tidaholms kommun ansöker om och
går med i Fossilfritt Sverige
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion där det föreslås att Tidaholms kommun
ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige.
Av motionen framgår bl.a. följande. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ
av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett
av världens första fossilfria länder. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog
och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill
göra Sverige fritt från fossila bränslen. För närvarande är 80 kommuner med i
Fossilfritt Sverige och totalt samlar initiativet 450 aktörer.
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-0423 beslutade, § 62/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå
motionen. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det för tillfället inte finns
något behov av att ansöka om att gå med i ”Fossilfritt Sverige”. Många av de
rapporter och guider som finns på fossilsfritt Sveriges hemsida kan kommunen
ta del av även om man inte är medlem.
Kommunstyrelsen kan inte besluta att avslå motionen som
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens
utredning och förslag till beslut bör kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta avslå motionen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 68/2020 ”Beslut om motion om att Tidaholms
kommun ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att Tidaholms kommun ansöker
om och går med i Fossilfritt Sverige”, kommunjurist Jenny Beckman,
2020-05-12.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 62/2020 ”Beslut om yttrande
gällande motion om att Tidaholms kommun ansöker och går med i
”Fossilfritt Sverige””, 2020-04-23.
 Motion om att Tidaholms kommun ansöker om och går med i Fossilfritt
Sverige (MP), 2020-01-27.
Ordförandes sign
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§ 149 Beslut om Tidaholmsförslag alternativ till flytt av 5-åringar
och andra förskolebarn
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av fem-åringar och andra
förskolebarn.
Sammanfattning av ärendet
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag angående alternativ till flytt av
femåringar och andra förskolebarn. Förslagsställaren önskar dels att
nedläggningen av förskolan Stormsvalan ska flyttas fram till 2021, dels att
barn från förskolorna Stormsvalan, Framtiden och Skogsnallarna ska få börja
på den nya förskolan på Rosenbergsområdet 2021. Förslagsställaren menar
att med denna lösning behöver endast de barn vars förskolor ska läggas ned
flyttas, de femåringar som skulle ha flyttats till hösten 2020 kan gå kvar sitt
sista år och det behövs inte göras några anpassningar på skollokaler.
Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av
kommunfullmäktige som 2019-12-16 (§ 133/2019) beslutade att hänskjuta
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med yttrande i ärendet 2020-0514 (§75/2020) och har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå
förslaget. Det framgår av beslutet att det inte är möjligt att genomföra förslaget
och att det inte finns möjlighet att bereda plats för ca 65 förskolebarn i de
lokaler som sedan tidigare inrymmer förskoleverksamhet.
Till grund för beslutet ligger en tjänsteskrivelse av skolchef Anneli Alm, 202004-20. Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. följande. Förslagsställaren utgår i sitt
förslag från det antal platser per förskola som finns i ett normalläge. I den
nuvarande situationen finns det ett betydligt större antal barn inskrivna på
förskolorna än vad förskolorna är anpassade för. Behovet av förskoleplatser är
nu större än vad som kan tillgodoses med förskolornas befintliga lokaler.
Förvaltning och nämnd planerar därför att bedriva förskoleverksamhet för femåringar även i lokaler som ursprungligen är anpassade för
grundskoleverksamhet. Förvaltningens bedömning är därmed att
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn
inte är möjligt att genomföra.
Med hänsyn till ovanstående bedömer kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen bör besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn.

Ordförandes sign
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget om alternativ
till flytt av fem-åringar och andra förskolebarn.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 69/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om
alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av
femåringar och andra förskolebarn” kommunjurist Jenny Beckman,
2020-05-29.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 75/2020 ”Beslut om
Tidaholmsförslag - Alternativ flytt av fem-åringar och andra
förskolebarn”, 2020-05-14.
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar
och andra förskolebarn”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20.
 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2019 ”Handlingar att anmäla”, 201912-16.
 Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar och andra
förskolebarn, 2019-11-19.
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§ 150 Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning av
omorganisation
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande
som sitt och skicka det till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört
en granskning av sammanslagningen av miljö- och byggnadsnämnden och
tekniska nämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Syftet med granskningen
var att bedöma om inrättandet av samhällsbyggnadsnämnden har skett på ett
ändamålsenligt sätt.
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt
rekommendationer till främst samhällsbyggnadsnämnden men också till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rekommenderas att vid nya/ kommande
väsentliga organisationsförändringar av kommunens nämnder tydligare följa
upp utfall av implementering och utvärdera effekterna av
organisationsförändringen.
Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsen syn på den
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2020-09-07.
Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de synpunkter som
kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt instämmer i
rekommendationen att vid kommande väsentliga organisationsförändringar av
kommunens nämnder ska effekterna av förändringen utvärderas och följas
upp av kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
förvaltningens förslag till yttrande som sitt och skicka det till
revisorerna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 70/2020, ”Yttrande till kommunrevisionen
angående rekommendationer angående kommunrevisionens
granskning av omorganisation”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning av
omorganisation”, kommundirektör Eva Thelin, 2020-06-16.
 PM ” Granskning av effekterna av sammanslagning
samhällsbyggnadsnämnden”, Kommunens revisorer, 2020-05-11.
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 Granskningsrapport ”Effekterna av sammanslagning.
samhällsbyggnadsnämnden- Tidaholms kommun”, sakkunnig Revsul
Dedic och sakkunnig Jimmy Lindberg, Deloitte AB, maj 2020.
Sändlista
Kommunens revisorer
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§ 151 Beslut om tillsynsärende barn- och utbildningsnämndens
verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt, att
avge synpunkterna i yttrandet och att utgå från att barn- och
utbildningsnämnden tar till sig dessa.
 Kommunstyrelsen beslutar att begära komplettering från barn- och
utbildningsnämnden gällande frågan: ”Hur kommer barn- och
utbildningsnämnden arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för
personalen?”
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga de delar som rör fråga 1-3, till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 (§ 82/2020) att initiera ett
tillsynsärende över barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden skulle senast 2020-05-15 inkomma med svar
på ett antal frågor. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-05-15 (§ 68/2020)
fattat beslut om svar till kommunstyrelsen.
Det framgår av kommunstyrelsens beslut (§ 82/2020) att barn- och
utbildningsnämnden på tre på varandra följande möten ändrat sitt beslut om
verksamhetsplan och budget för år 2020 på ett ingripande sätt. Med hänsyn till
detta och till barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt reglementet fanns
det anledning för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 §
kommunallagen (2017:725).
Kommunstyrelsen beslutade att barn- och utbildningsnämnden skulle
inkomma med en redogörelse över följande punkter:
1. Hur beredde barn- och utbildningsnämnden ärendet
verksamhetsplan och budget för år 2020?
2. Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att
säkerställa en ändamålsenlig organisation?
3. Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för en långsiktig
planering och strategisk utveckling av verksamheten?
4. Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att
säkerställa en god arbetsmiljö för personalen?
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut (§ 68/2020) om att lämna av
förvaltningen framtaget förslag med yrkade tillägg som redogörelse till
kommunstyrelsen.
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Av kommunledningsförvaltningens yttrande (tjänsteskrivelse 2020-06-03)
framgår barn- och utbildningsnämndens redogörelse samt förvaltningens
bedömning av svaret.
Kommunledningsförvaltningen anser sammanfattningsvis att
kommunstyrelsen bör begära att barn- och utbildningsnämnden kompletterar
sin redogörelse med svar gällande hela personalen gällande följande fråga:
Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att säkerställa en god
arbetsmiljö för personalen?
I övrigt har barn- och utbildningsnämnden besvarat de frågor som ställts.
Kommunstyrelsen bör därför besluta att avge ovan synpunkter och utgå från
att barn- och utbildningsnämnden tar till sig dessa. Kommunstyrelsen bör
lägga de delar som rör fråga 1-3 till handlingarna.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
förvaltningens yttrande som sitt, att avge synpunkterna i yttrandet och
att utgå från att barn- och utbildningsnämnden tar till sig dessa.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att begära
komplettering från barn- och utbildningsnämnden gällande frågan: ”Hur
kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att säkerställa en
god arbetsmiljö för personalen?”
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga de delar
som rör fråga 1-3, till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 71/2020 ”Beslut om barn- och
utbildningsnämndens svar i tillsynsärende”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om barn- och utbildningsnämndens svar i
tillsynsärende”, kommundirektör Eva Thelin, 2020-06-03.
 Bilaga till barn- och utbildningsnämndens beslut § 68/2020 enligt
beslut 2020-05-14.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 68/2020 ”Beslut om
Tillsynsärende över barn- och utbildningsnämndens verksamhet”,
2020-05-14.
 Kommunstyrelsens beslut § 82/2020 ”Beslut om att initiera
tillsynsärende över barn- och utbildningsnämndens verksamhet”, 202004-01.
 Protokoll central samverkan, 2020-02-27.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 152 Beslut om tillsynsärende kring social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till social- och
omvårdnadsnämnden för att besvara fråga två: ”Hur nämnden under
2020 avser att arbeta med åtgärder samt fatta nödvändiga beslut för
att nå en budget i balans?”
Sammanfattning av ärendet
Social och omvårdnadsnämnden har inkommit med ett yttrande till
kommunstyrelsen där de besvarar de frågor som kommunstyrelsen ställde till
nämnden i och med kommunstyrelsens tillsynsärende över social- och
omvårdnadsnämnden §145/2020. Kommunstyrelsen ville ha svar på följande
frågor:
-

Kommunstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till Social och
omvårdnadsnämnden för att besvara fråga två: ”Hur nämnden under
2020 avser att arbeta med åtgärder samt fatta nödvändiga beslut för
att nå en budget i balans?”

Social och omvårdnadsnämnden har i sitt beslut beskrivit hur arbetet med
nämndens budget har fortskridit under 2019 och 2020. I nämndens beslut
finns det inte angett vilka åtgärder nämnden ska besluta om för att uppnå en
budget i balans.
Kommunledningsförvaltningen anser att fråga ett gällande hur arbetet har
fortskridit är besvarad. Gällande fråga två anser inte
kommunledningsförvaltningen att nämnden har besvarat frågan, det vill säga
vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att frågan ska skickas tillbaka till
social och omvårdnadsnämnden för att komplettera svaret med vilka åtgärder
som ska vidtas.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka tillbaka
ärendet till social- och omvårdnadsnämnden för att besvara fråga två:
”Hur nämnden under 2020 avser att arbeta med åtgärder samt fatta
nödvändiga beslut för att nå en budget i balans?”
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 72/2020 ”Uppföljning tillsynsärende Social
och omvårdnadsnämnden”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning tillsynsärende Social och
omvårdnadsnämnden”, kommundirektör Eva Thelin, 2020-06-11.
Ordförandes sign
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 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om
yttrande avseende budgetarbete och anpassningsåtgärder”, 2020-0519.
 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av åtgärdsplan för social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet år 2019-2020”, förvaltningsekonom
Ola Pettersson.
 Kommunstyrelsen beslut § 145/2020 ”Beslut om att initiera
tillsynsärende över social- och omvårdnadsnämndens verksamhet”,
2020-04-01.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
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§ 153 Beslut om antagande av kulturmiljöprogram för Tidaholms
kommun
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta upprättade
förslag till kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-05-20 (§ 68/2020) beslutat att
godkänna upprättade handlingar för kulturmiljöprogram för Tidaholms
kommun, och att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättade
förslag.
Av beslutet framgår bl.a. följande. Kulturmiljöprogrammets syfte är att skapa
ett aktuellt, användbart och tillgängligt kunskapsunderlag för den fysiska
planeringen i allmänhet (planläggning, prövning av bygglov och
förhandsbesked) och den nya översiktsplanen i synnerhet.
Kulturmiljöprogrammet är en viktig del i den översiktliga planeringens hållbara
utveckling, som handlar om att utveckla och förvalta kommunens befintliga
resurser på bästa sätt. Genom att synliggöra de resurser i form av
kulturmiljöer som finns idag kan man bättre planera för en hållbar utveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetat fram ett förslag till Kulturmiljöprogram för Tidaholms
kommun. Under 2019 hölls samråd för upprättat förslag och under våren 2020
hölls granskning för det reviderade förslaget. Yttrandena från granskningen
har sammanställts i ett s.k. granskningsutlåtande, som tillsammans med det
reviderade programmet nu presenteras som antagandehandlingar.
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta anta upprättade
förslag till kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta anta upprättade förslag till
kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottet § 74/2020 ”Beslut om antagande av
kulturmiljöprogram”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av kulturmiljöprogram”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-06-02.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 68/2020 ”Beslut om antagande
av kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun”, 2020-05-20.
 Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun, 2020-05-07.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

27

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-08-12

Kommunstyrelsen

 Tjänsteskrivelse ”Antagande- Kulturmiljöprogram för Tidaholms
kommun”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2020-04-30.
 Kulturmiljöprogram – Granskningsutlåtande, 2020-04-30.
 Klimatrelaterade risker och hot – Tillägg till Kulturmiljöprogram för
Tidaholms kommun_191125, 2020-04-30.
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§ 154 Anmälan av delegationsbeslut 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2020-06-10.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kanslichef Anna
Eklund, 2020-07-24
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2020-08-01
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2020-07-15
 Delegationsbeslut nyanställda juni 2020, 2020-07-01
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-0625
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande, 2020-06-25
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen, 2020-06-25
 Delegationsbeslut fattade av IT-chefen, 2020,06-22
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§ 155 Rapporter och inkomna skrivelser
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2020-06-02– 2020-08-04.
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/145
KS 2020/250
KS 2020/252
KS 2020/258
KS 2020/263
KS 2020/270
KS 2020/287

SKR - Cirkulär 20:24 Överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal, KOM-KR m.m.
SKR - Cirkulär 20:28 Revidering av preliminär kostnads- och
LSS-utjämning 2021
SKR - Cirkulär 20:29 Beslut och justeringar i RIPS för år 2020
SKR - Cirkulär 20:30 Information om statsbidraget för
kompetenslyft till äldreomsorgen
SKR - Cirkulär 20:31 Förändring i sommarjobbssatsning från
och med september
Delegationsbeslut - Beslut om undantagsregler vid avbokning
av Tidaholms sommargård med anledning av covid-19 - juli
och augusti 2020
Beslut KOF 2020-06-16
Beslut om ansökan från Tidaholms Gymnastiksällskap om
anstånd med redovisning
Beslut SON 2020-06-16
Beslut om anpassningsåtgärder
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om – Kommunernas
klimatlöften
Brev till kommuner - Frivilliga resursgruppen - FRG - under
coronapandemin
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9
juni 2020 - Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021
Migrationsverket m.fl. - Nyhetsbrev om mottagning och
bosättning av nyanlända juni 2020
Vårdföretagarna - Angående statsbidrag för att ekonomiskt
stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19
Arbetsmiljöverket - resultat av inspektion 11 juni 2020 barnoch utbildningskontoret

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator
Marie Anebreid, 2020-06-16
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/474

§ 156 Information från kommunalrådet 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Att ett möte har hållits med närpolisen kring busskörning,
spontancruising, nedskräpning och störning nattetid.
 Att kommunstyrelsen har ett extra sammanträde den 19 augusti.
 Hur budgetberedningens arbete fortlöper, nästa möte den 19 augusti.
 Att kommunalrådet och oppositionsrådet ska åka till Lidköping på möte
angående de resurser som finns i Skaraborg gällande räddningstjänst.
 Att ny näringslivsstrateg Linnea Bengtson ska påbörja sin tjänst i
nästkommande vecka.
 Digitala möten för politiker.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 157 Information från kommundirektören 2020
Punkten utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 158 Rapport från gemensam nämnd för Samhällsskydd
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit delårsrapport från nämnden för
samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Nämndens beslut § 17/2020 om delårsrapport
 Delårsrapport 2020-04-30

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 159 Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit protokoll från Skaraborgs
Kommunalförbund.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsdirektion 202006-05

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 160 Rapport från de kommunala bolagen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit protokoll från bolagen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2020-05-29
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2020-05-29
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2020-05-29

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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