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2020/176

§ 95 Beslut om uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen
avseende mars månad 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 mars månad år 2020”,
förvaltningsekonom Federico Dell'Anna, 2020-04-16.
 Kommunstyrelsen – helårsprognos mars 2020.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign
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2020/175

§ 96 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun avseende mars månad år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
- att begära in åtgärdsplaner från samtliga nämnder som uppvisar
underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.
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
pandemin (COVID-19) och dess ekonomiska effekter som bedöms vara
omfattande och i nuläget inte möjliga att prognostisera.
Kultur- och fritidsnämnden har ännu inte behandlat mars prognosen, då aprils
nämndssammanträde var inställt som en anpassningsåtgärd för 2020. Därför
ligger februari månadsrapport kvar som prognos.
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.
Prognoserna från samtliga övriga nämnder (barn- och utbildningsnämnden,
social- och omvårdnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden) indikerar underskott mot respektive budget.
Social- och omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i
sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De prognostiserade underskotten
och effekterna av respektive åtgärdsplan för 2020 uppnår inte en budget i
balans.
Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte inkommit
med åtgärdsplaner.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

5

Utdragsbestyrkande

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-06

Kommunstyrelsen

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.
Social- och omvårdnadsnämnden har i ett separat tillsynsärende från
kommunstyrelsen fått i uppdrag att återkoppla angående budgetavvikelse och
åtgärdsplaner senast den 20 maj 2020.
Kommunstyrelsen har även 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.
Prognosen efter mars månad visar ett resultat på -11,3 miljoner kronor, vilket
är ett underskott mot budget på 34,4 miljoner kronor. Det motsvarar -4,4% 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
- att begära in åtgärdsplaner från samtliga nämnder som uppvisar
underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om uppföljning av helårsprognos för
Tidaholms kommun avseende mars månad år 2020”, controller Louise
Holmvik, 2020-04-27.
 Rapport ”Helårsprognos – mars 2020 (Tidaholms kommun)”.
 Rapport ”Rapportbilaga åtgärdsplaner – mars 2020”
 Rapport ”Kommunstyrelsen – helårsprognos mars 2020”.
 Rapport ”Helårsprognos – samhällsbyggnadsnämnden mars 2020”.
 Rapport ”Barn och utbildningsnämnden Helårsprognos – mars 2020
reviderad 200416”
 Rapport ”Helårsprognos – mars 2020 Social- och
omvårdnadsnämnden”
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

6

Utdragsbestyrkande

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-06

Kommunstyrelsen

 Rapport ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende
januari-februari år 2020”
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 54/2020, ”Beslut om
uppföljning av helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden år
2020”, 2020-04-16.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 38/2020 ”Beslut om
månadsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januarimars 2020” 2020-04-14.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 23/2020 ”Beslut om
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januarifebruari år 2020”, 2020-03-31.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

7

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-06

Kommunstyrelsen

2020/69

§ 97 Information om ekonomiskt nuläge
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson, ekonomichef, informerar om det ekonomiska nuläget.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 98 Beslut om att godkänna projektering för kvarstående
ombyggnadsbehov i projekt ”Ombyggnation av Hökensåsskolan
och Forsenskolan" samt anslå ytterligare medel
Punkten utgår.
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§ 99 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Skaraborgs
kommunalförbund
Anna-Karin Skatt (S) och Runo Johansson (L) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att godkänna årsredovisning för år 2019 för Skaraborgs
kommunalförbund.
- att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsår 2019.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för
verksamhetsåret 2019, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 482 tkr kr att jämföra med
budgeterat resultat på 23 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva
resultatet främst beror på ej utnyttjade konsultmedel, periodvisa
personalvakanser samt en kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos
personalen.
Av revisionsberättelsen för år 2019 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
- att godkänna årsredovisning för år 2019 för Skaraborgs
kommunalförbund.
- att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Skaraborgs kommunalförbund”, kanslichef Anna Eklund, 2020- 04-24.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Årsredovisning Skaraborgs kommunalförbund 2019 inklusive
revisionsberättelse och revisionsrapport.
 Revisionsrapport Gryning Vård AB
 Revisionsrapport Mediapoolen 0402
 Protokollsutdrag § 17/2020 ”Årsredovisning 2019 - Skaraborgs
kommunalförbund”, 2020-03-13.
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§ 100 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Anna-Karin Skatt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2019 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på -100 092 kr. Resultatet skiljer sig
med 768 495 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror främst på att
samverkansprojekt Våld i nära relationer avslutades drygt en månad innan
tidigare fastställt projektslut samt att förbundets gemensamma kostnader blev
drygt 600 tkr lägre än budgeterat.
Av revisionsberättelsen för år 2019 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2019 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund,
2020-04-24.
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019.
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

12

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-06

Kommunstyrelsen

2020/86

§ 101 Beslut om bildande av samordningsförbundet Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna förslaget att slå samman de tre samordningsförbunden i
Skaraborg och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från och
med 1 januari 2021.
- godkänna den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet
Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021.
- godkänna samordningsförbundets förslag på ändring av § 16 i
förbundets nuvarande förbundsordning.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har inkommit med en hemställan hos
sina medlemmar att fatta beslut om bildande av Samordningsförbundet
Skaraborg.
Under åren 2006-2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem
samordningsförbund. Därefter har två samgåenden skett och i dagsläget finns
tre samordningsförbund där sammantaget 14 kommuner ingår tillsammans
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården.
Tidaholms kommun tillhör Samordningsförbundet Östra Skaraborg
tillsammans med Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro.
Styrelsen i Samordningsförbundet Östra Skaraborg beslutade 2019-12-1 att
de tre samordningsförbunden i Skaraborg ska gå samman och bilda
Samordningsförbundet Skaraborg från och med 1 januari 2021. Beslutet
innebär att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upplösas och
likvideras efter den 1 januari 2021. Verksamheten ska successivt under 2021
avvecklas. För att underlätta detta förfarande föreslås därför att § 16 i
förbundets nuvarande förbundsordning avseende upplösning och likvidation
skrivs om. Förslaget på förändrad text framgår i skrivelsen från
samordningsförbundet.
Beslutet innebär även att styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg
hemställer hos medlemskommunerna att fatta likalydande beslut gällande
sammanslagning, ny förbundsordning och revidering av nuvarande
förbundsordning § 16 enligt samordningsförbundets förslag.
Kommunledningsförvaltningen skickade 2020-02-28 en begäran till social- och
omvårdnadsnämnden om att yttra sig över förslag om att de tre
samordningsförbunden ska samgå till ett samordningsförbund. Social- och
omvårdnadsnämndens presidium har därefter uppdragit till förvaltningen att
besvara begäran om yttrandet i form av ett tjänsteutlåtande.
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I yttrandet från omvårdnadsförvaltningen samt socialförvaltningen framgår att
förvaltningarna ställer sig positiva till ett samgående av de tre
samordningsförbunden. Utredaren framhåller att ett större och mer kraftfullt
samordningsförbund ger förutsättningar att på ett effektivt sätt arbeta mer med
myndighetsövergripande och strukturella satsningar snarare än satsningar på
små lokala utvecklingsprojekt.
Förvaltningarna vill dock framföra ett antal synpunkter. Dessa är framförallt
vikten av att samordningsförbundet riktar sina insatser mot att skapa
fungerande övergångar mellan de samverkande myndigheterna. Individer
hamnar inte sällan mellan de olika myndigheternas uppdrag och det är därför
viktigt att fokus läggs på myndighetsgemensamma satsningar så att
övergångar mellan de olika myndigheternas insatser blir sömlösa för individer
med rehabiliteringsbehov.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
beslutar att:
- godkänna förslaget att slå samman de tre samordningsförbunden
i Skaraborg och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från och
med 1 januari 2021.
- godkänna den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet
Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021.
- godkänna samordningsförbundets förslag på ändring av §16 i
förbundets nuvarande förbundsordning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om bildande av samordningsförbundet
Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund, 2020-02-24.
 Yttrande från socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen
avseende förslag till samgående av de tre samordningsförbunden i
Skaraborg, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-04-29.
 Skrivelse från samordningsförbundet Östra Skaraborg till Tidaholms
kommun, Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg, 2020-02-14.
 Bilaga 1, Förslag till samgående av de tre samordningsförbunden i
Skaraborg, 2020-02-14.
 Bilaga 2, Förslag på förbundsordning Samordningsförbund Skaraborg,
2020-02-04.
 Nuvarande förbundsordning Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
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§ 102 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Tolkförmedling Väst
Hajrudin Abdihodzic (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 godkänna årsredovisning avseende år 2019 för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst,
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsår 2019.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på knappt 5,9 mkr att jämföra med
budgeterat nollresultat. Resultatet beror främst på att efterfrågan av
tolktjänster blev något högre än väntat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag
vilket är cirka 2 000 fler uppdrag än budgeterat.
Av revisionsberättelsen för år 2019 framgår att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
 godkänna årsredovisning avseende år 2019 för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst,
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Tolkförmedling Väst”, kanslichef Anna Eklund, 2020-02-24.
 Protokollsutdrag 2020-03-27 Tolkförmedling Väst § 397
”Årsredovisning 2019”.
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2019.
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2019.
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2019.
Ordförandes sign
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§ 103 Beslut om antagande av ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag
till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst i enlighet med upprättat
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade 2020-03-27
att anta förslag till ny förbundsordning och översänder detta till befintliga
medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i
respektive fullmäktige senast 2020-09-30.
Direktionen framhåller att ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram
till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. Den nuvarande
förbundsordningen har därför setts över utifrån kommunallagen samt utifrån
en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille,
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har
utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och
redaktionella förtydliganden.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst i
enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om antagande av ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst”, kanslichef Anna Eklund, 2020-04-24.
 Förslag på ny Förbundsordning Tolkförmedling väst, 2020-03-27.
 Protokollsutdrag 2020-03-27 Direktionen Tolkförmedling Väst §
401/2020 ”Förbundsordning”.
 Förslag på ny Förbundsordning Tolkförmedling väst med
ändringsmarkeringar.
 Tidsplan för processen att införa nya medlemmar - Tolkförmedling
Väst.
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§ 104 Beslut om köp av del av fastighet Älvstorp 1:79
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar:
 att köpa del av fastighet Älvstorp 1:79 enligt upprättad karta för
397 500 kr, köpet bokförs på projektet investeringsreserven.
 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra köpet
samt att upprätta en exploateringsbudget för området.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 42/2020, föreslå
kommunstyrelsen besluta att köpa del av fastighet Älvstorp 1:79 enligt
upprättad karta för 397 500 kr.
Nämnden framhåller i sitt beslut att kommunfullmäktige år 2012 uppdrog åt
dåvarande miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för
bostadsändamål om tre till fyra villatomter på kommunal mark i Ekedalen.
Arbetet med planen pausades år 2014. En ny motion om att återuppta arbetet
ställdes till kommunfullmäktige år 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under år 2019 arbetat med ett
samrådsförslag. I arbetet har förvaltningen sett det som nödvändigt att köpa in
mark på fastighet Älvstorp 1:79 eftersom kommunens VA-ledningar är belägna
där. I dialog med markägaren har det uppstått möjlighet att köpa in ytterligare
mark vilket skulle möjliggöra att på ett rationellt sätt utöka planområdet från tre
till sex tomter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt en oberoende
värdering av marken ifråga som landade på ett uppskattat pris om cirka 45
kr/kvm. Att köpa in endast den markyta där kommunens VA-ledningar finns
uppskattas kosta ungefär 82 500 kr. Ett köp av mark inklusive den del som
kan användas för ytterligare tre tomter ger en totalsumma om cirka
397 500 kr.
Efter eventuellt genomfört markköp ska samhällsbyggnadsnämnden, före
uppstarten av detaljplanearbete och exploatering av marken, upprätta en
exploateringsbudget med kostnader och intäkter. Budgeten ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
 köpa del av fastighet Älvstorp 1:79 enligt upprättad karta för
397 500 kr, köpet bokförs på projektet investeringsreserven.
 uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra köpet
samt att upprätta en exploateringsbudget för området.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 47/2020 ” Beslut om köp av del av fastighet
Älvstorp 1:79”, 2020-04-22.
Ordförandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Köp av del av Älvstorp 1:79”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2020-04-07.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 42/2020 ”Beslut om inköp av
mark med anledning av planuppdrag för Älvstorp 1:45 med flera i
Ekedalen”, 2020-03-26.
 Kartbild del av Älvstorp 1:79.
 Värdeutlåtande del av Tidaholm Älvstorp 1:79.
 Kommunfullmäktiges beslut § 47/2012 ”Besvarande av motion om att
erbjuda byggnadstomter i Ekedalen”, 2012-04-23.
Sändlista
Säljarna
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 105 Beslut om besvarande av förfrågan om köp av del av
fastighet Helliden 2:1
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja del av fastighet Helliden 2:1
enligt inkommen förfrågan.
Sammanfattning av ärendet
Ett par har skickat in en förfrågan om att få köpa del av fastighet Helliden 2:1
som paret i dagsläget har nyttjanderätt till. Paret planerar en utbyggnad av sitt
hus vilken skulle minska deras befintliga trädgård och därför skulle de vilja
utöka sin fastighet för att kompensera för förlorad gräsmatteyta.
Inkommen förfrågan har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden
som i beslut, § 48/2020, föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja del av
fastighet Helliden 2:1 enligt inkommen förfrågan.
Nämnden framhåller i sitt beslut att det aktuella markområdet är en del av ett
område utpekat som ett tänkbart utbyggnadsområde i kommande
Översiktsplan 2030. Nämnden anser att kommunen bör ha som utgångspunkt
att inte sälja mark som kan vara föremål för framtida expansion av tätorten, då
en sådan försäljning skulle kunna försvåra eventuell framtida planläggning.
Vidare finns det, vilket framgår av kartunderlaget, vattenavdikning på det
förfrågade området vilken är avgörande för dagvattenhanteringen i
närområdet. Om marken säljs kan kommunen inte längre garantera att
dagvattenhanteringen av den mark som kommunen fortfarande äger i
närområdet är tillräcklig. Slutligen menar nämnden att den nuvarande
lösningen, där ägarna genom ett nyttjanderättsavtal har rätt att ha och sköta
gräsmatta på området, är tillräcklig utifrån det tänkta syftet med marken som
framgår av deras förfrågan.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens
beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja del av fastighet Helliden 2:1
enligt inkommen förfrågan.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2020 ” Beslut om
besvarande av förfrågan om köp av del av fastighet Helliden 2:1”,
2020-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av förfrågan om köp av del av fastighet
Helliden 2:1”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-04-08.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 48/2020 ”Beslut om yttrande
angående förfrågan om köp av del av Helliden 2:1”, 2020-03-26.
 Karta tillhörande skrivelse om köp av del av Helliden 2:1, 2020-02-04.
Ordförandes sign
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 Förfrågan om köp av del av Helliden 2:1, 2020-02-04.
Sändlista
Frågeställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 106 Beslut om utbetalning av partistöd år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för
år 2020 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet
med redovisad förteckning.
Sammanfattning av ärendet
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen
för kommunalt partistöd. Reglerna innebär bland annat att:
 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.
 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser.
 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av
partistödet.
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti
och år (47 300 kronor år 2020), samt
- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per
mandat och år (7 095 kronor år 2020).
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret,
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år
2020 ska utgå enligt följande:
Antal
mandat
för vilka
Parti
en vald
ledamot
är
fastställd
Socialdemokraterna
18
Moderaterna
7
Sverigedemokraterna
5
Centerpartiet
3
Ordförandes sign
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Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
partistöd

47 300
47 300
47 300
47 300

127 710
49 665
35 475
21 285

175 010
96 965
82 775
68 585
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Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Totalt

3
2
1
2
41

47 300
47 300
47 300
47 300

21 285
14 190
7 095
14 190

68 585
61 490
54 395
61 490
669 295 kr

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att partistöd för år 2020 ska utgå till politiska partier i
kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2020 ” Beslut om utbetalning av
partistöd år 2020”, 2020-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd år 2020”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-04-07.
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport.
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

22

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-06

Kommunstyrelsen

2019/218

§ 107 Beslut om besvarande av motion om public service-avgifts
påverkan på enskilds nettoinkomst
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) framhåller i en motion att det 2019-01-01 infördes en
public service-avgift istället för den tidigare radio- och TV-avgiften. Avgiften är
en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak om 1 300 kronor
per person och år. Motionären menar att avgiften påverkar den enskildes
nettoinkomst och därför även beräkningen av avgifter.
Motionären framhåller vidare att motionären har fått avgiftsbeslut där det inte
framgår att public service-avgiften har blivit frånräknad vid beräkning av
nettoinkomsten, något som, enligt motionären, styrks av ett interpellationssvar
som motionären fått under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25.
Enligt motionären redovisar andra kommuner public service-avgiften i
avgiftsbeslut och frånräknar denna innan nettoinkomsten fastställs.
Motionären yrkar på att public service-avgiften ska tas med vid beräkning av
den enskildes nettoinkomst och att samtliga avgiftsbeslut räknas om med
retroaktiv verkan.
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som
2019-09-17 beslutade, § 74/2019, att avvakta med att besvara motionen med
anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten.
Social- och omvårdnadsnämnden har därefter mottagit domen nämnden
inväntade från förvaltningsrätten och har efter det behandlat motionen på nytt
2020-03-17. Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av
omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare av vilken det framgår att
förvaltningsrätten i Jönköping har meddelat sitt beslut i ärendet och dömt
enligt nämndens yrkande. Eftersom förvaltningsrätten dömde enligt nämndens
yrkande föreslog nämnden, § 26/2020, att motionen ska avslås.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslaget i motionen har varit
uppe för bedömning i förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har
slagit fast att kommunen inte har gjort fel vid beräknandet av avgiften. Med
anledning av förvaltningsrättens dom har social- och omvårdnadsnämnden
föreslagit att motionen bör avslås.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom både förvaltningsrättens dom
och nämndens beslut och har inget ytterligare att tillföra i ärendet.
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 50/2020 ”Beslut om besvarande av motion
om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst”, 2020-0422.
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om public service-avgifts
påverkan på enskilds nettoinkomst”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2020-04-07.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 26/2020 ”Beslut om svar
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds
nettoinkomst”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,
2020-02-21.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 74/2019 ”Beslut om svar
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds
nettoinkomst”, 2019-09-17.
 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,
2019-08-22.
 Motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst
(M), 2019-04-25.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

24

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-06

Kommunstyrelsen

2019/215

§ 108 Beslut om bildande av gemensam måltidsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bilda en
gemensam måltidsorganisation och att samhällsbyggnadsnämnden
ska ansvara för kommunens måltidsorganisation från och med 202107-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick i samband med beslutet om reviderad
strategisk plan och budget för åren 2019-2021 i uppdrag av kommunstyrelsen
att utreda förutsättningar för en gemensam kostenhet för social- och
omvårdnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. En
utredning har genomförts och presenterats av anlitad konsultfirma.
Resultatet av utredningen visar att det finns förutsättningar för en gemensam
kostorganisation i Tidaholms kommun utifrån sociala, ekonomiska och
miljömässiga aspekter. Utredningen utmynnar därefter i ett förslag att inrätta
en gemensam kostorganisation med placering på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämnden
skulle bli ansvarig nämnd för kommunens kostorganisation.
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms av utredningen vara en lämplig nämnd
bland annat då den är neutral i sammanhanget. Kommunstyrelsen beslutade,
§ 164/2019, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett
underlag till en gemensam kostorganisation underställd
samhällsbyggnadsnämnden samt att inhämta berörda nämnders yttranden i
frågan.
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat yttranden från
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, social- och
omvårdnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Samtliga nämnder
ställer sig positiva till bildande av en gemensam kostorganisation med
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden har dock påtalat att frågan kring ansvarig nämnd
bör utredas vidare. Samtidigt framhåller nämnden ett antal gynnande faktorer
för att lägga ansvaret på samhällsbyggnadsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden
framhåller att enheten bör benämnas som måltidsenhet.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i nämndernas synpunkt och anser
att begreppet måltid ska användas istället för kost.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen besluta att
samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kommunens måltidsorganisation.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förvaltningarna kommer att
behöva cirka ett år på sig för att planera samt ställa om verksamheten och
därför bedöms det som lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden övertar
ansvaret från och med 2021-07-01.
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Kommunledningsförvaltningen anser vidare att det kommer vara upp till
samhällsbyggnadsnämnden att ansvara för själva utformningen av
måltidsorganisationen då det framgår av § 4 i nämndens reglemente att
”nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten”.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kommunens
måltidsorganisation från och med 2021-07-01.
- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag till beslut och föreslår att kommunstyrelsen även ska fatta
beslut om att bilda en gemensam måltidsorganisation i Tidaholms
kommun.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Andersson.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Anderssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 51/2020 ” Beslut om bildande av gemensam
måltidsorganisation”, 2020-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bildande av gemensam
måltidsorganisation”, kommundirektör Eva Thelin, 2020-04-09.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7/2020 ”Beslut om begäran om
yttrande- förslag på en gemensam kostorganisation”, 2020-02-18
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 7/2020 ”Beslut om yttrande om
förslag på en gemensam kostorganisation”, 2020-02-04.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 9/2020 ”Beslut om yttrande
avseende förslag på en gemensam kostorganisation”, 2020-01-23
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande förslag på en gemensam kostenhet”,
kostplanerare Sandra Teike, 2020-01-03.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 124/2019 ”Beslut om
yttrande avseende gemensam kostenhet”, 2019-12-17.
 Kommunstyrelsens beslut § 154/2019 ”Beslut om utredning kring en
gemensam kostenhet”, 2019-10-02.
 Slutrapport ”Måltidsutredning i Tidaholms kommun”, Offentlig måltid
konsult Peggy Dicksdotter Hermansson, 2019-10-02.
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§ 109 Beslut om revidering av lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i enlighet
med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 23/2020, föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag.
Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av en av
miljöinspektörerna på samhällsbyggnadsförvaltningen av vilken det bland
annat framgår följande.
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön ska
komplettera miljöbalken och vara fastställda med stöd av förordning
(1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I Tidaholms kommun är
de lokala föreskrifterna från år 1998 och fastställda med stöd av
hälsoskyddslagen och hälsosskyddsföreskrifterna. För att hänvisa till nu
gällande lagstiftning krävs därför en uppdatering av föreskrifterna.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens
beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 52/2020 Beslut om revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”, 2020-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2020-04-07.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23/2020 Beslut om revidering
av lokala hälsoföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
 Tjänsteskrivelse ”Översyn och revidering av ”Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön””, miljöinspektör Jan A Bjerenius,
2020-02-10.
 Utkast – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
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§ 110 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete för Tidaholms kommun avseende år 2019
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport samt att
lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som
sedan redovisas i form av rapport.
Högst ansvarig för arbetsmiljön i kommunen är nämnderna och därför behöver
denna information komma dem till känna.
I den årliga uppföljningen har svarsfrekvensen ökat markant vilket är positivt.
Uppföljningen visar att arbetsmiljön generellt ser god, både för medarbetare
och för chefer. Rapporteringen av tillbud och arbetsskador har ökat och det
ses som en positiv utveckling då man kan åtgärda och förhindra olyckor i
verksamheterna.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad rapport samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete för Tidaholms kommun avseende år 2019”,
personalkonsult Sofia Pettersson, 2020-03-17.
 Rapport – Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
Tidaholms kommun
Sändlista
Personalavdelningen
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§ 111 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2020-04-01.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2020-04-22.
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichef, 2020-04-22.
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott,
2020-04-22.
 Anmälan av delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2020-02-25.
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)
2020-03-01 – 2020-03-31”.
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§ 112 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 2020-03-24– 2020-04-27.
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/119
KS 2020/156
KS 2020/156
KS 2020/134
KS 2020/160
KS 2020/165
KS 2020/134
KS 2020/170
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/191

Ordförandes sign

Justerandes sign

SKR - Cirkulär 20:16 Överenskommelse om Krislägesavtal
med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i
förbundsområdet ingående organisationer
SKR - Cirkulär 20:17 Ändrade anslutningsvillkor i de
kommunala tjänstepensionsavtalen m.m.
SKR - Cirkulär 20:18 2020 års ekonomiska vårproposition och
Vårändringsbudgeten för år 2020
SKR - Cirkulär 20:19 Överenskommelse om avvikelse från lag
och avtal gällande hantering av semester för semesteråret
2020
SKR - Cirkulär 20:21 Feriearbete/Sommararbete 2020
Granskning Detaljplan för Järnskog 6, etapp 2 Tidaholms
kommun
Samråd Detaljplan för del av Stallängen 3:1, Tidaholms
kommun
Granskning Detaljplan för del av Stallängen 3:1, Tidaholms
kommun
Beslut BUN 2020-03-19
Beslut om undantag från beslut om distansundervisning fattat
2020-03-17
Skrivelse från Företagarna Tidaholm - förslag för att lindra det
ekonomiska läget i Tidaholm på kort och lång sikt
Ideell kulturallians - åtgärdsförslag till kommunerna för att
värna den lokala kulturen
Beslut om anstånd gällande hyra för lokal – delegationsbeslut
kultur- och fritidsnämndens ordförande
RF-SISU Västra Götaland - Öppet brev corona Skaraborg Idrotten behöver kommunernas stöttning i stormen
Beslut BUN 2020-04-16
Beslut om distansundervisning
Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms
sommargård med anledning av covid-19 - juni 2020 –
delegationsbeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande
Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet - Coronapandemin
påverkar ridsporten
Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator
Marie Anebreid, 2020-03-26.
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§ 113 Information från kommunalrådet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Kommunalrådet, oppositionsrådet, kommundirektören och
kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans kommunalförbundets
presidium, västssvenska handelskammarens vd och presidiet i
regionsstyrelsen skrivit ett brev ”Mindre risker, bättre ekonomi och
tryggad kompetens om Nobia väljer att stanna i Tidaholm” och skickat
detta till koncernchef Jon Sintorn och koncernstyrelsen i Nobia AB.
Syftet med brevet är att lyfta fram betydelsen för Tidaholm, Skaraborg
och västra Götalandsregionen att Nobia har kvar sin produktion i
Tidaholm.
 Den grupp bestående av politiker från samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige i Tidaholm som skulle besökt
justitieministern med anledning av utbyggnationen på
kriminalvårdsanstalten har skrivit och skickat ett brev då besök inte går
att genomföra på grund av corona pandemin.
 Kommunalrådet har deltagit vid ett antal invigningar av invigningar av
exempelvis konstnärliga utsmyckningar.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 114 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Kommunens hantering av spontancruisingen.
 Arbetet med att hantera coronapandemin pågår i hela organisationen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 115 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-
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§ 116 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

35

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-06

Kommunstyrelsen

2019/478

§ 117 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 2020-03-26.
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-03-26.
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-03-26.
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