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§ 161 Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens
verksamhet i syfte att nå en budget i balans
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå
en budget i balans till och med 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen (2017:725; KL)) får fullmäktige besluta att
styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i
övrigt rör enskilda.
Av förarbetena till 6 kap. 8 § KL framgår bl.a. följande (prop. 2016/17:171 s.
363). Styrelsen kan inte ges någon generell beslutanderätt utan fullmäktige
måste ange de förhållanden som beslutanderätten ska omfattas av.
Fullmäktige kan inte heller bestämma att en nämnds beslut ska underställas
styrelsen. Vidare kan fullmäktige inte ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om
en gemensam nämnds verksamhet. Med särskilt angivna förhållanden avses
t.ex. övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få
en ekonomi i balans. De kan också avse en rätt att besluta om
anställningsstopp. De kan också röra övergripande beslut inom personal-,
säkerhets- och miljöområdena.
Vidare framgår bl.a. följande gällande styrelsens ställning i kommunerna (a.a.
s. 159). Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna
uppsikt kan dock inte leda till några konkreta åtgärder annat än att göra
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om det är nödvändigt får styrelsen i
stället föreslå att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ska
agera.
Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade
styrelsen. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som
fullmäktige har bestämt. Om styrelsen fattar ett beslut som rör en viss nämnd,
blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut som fattas av styrelsen enligt de
befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra styrelsebeslut
och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt
verksamhetsansvar och övergripande ekonomiskt ansvar för de uppgifter som
fullmäktige lagt på nämnden (a. a. s. 163 f).
Nämnderna lämnar varje månad in en ekonomisk uppföljning till
kommunstyrelsen. Av uppföljningarna under 2019 och början av 2020
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framgick att kommunen hade ett stort ekonomiskt underskott mot budget. Som
en förebyggande åtgärd fattade därför kommunstyrelsen § 2/2020, 2020-0108,beslut om anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket
innebär att det är förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som
tidigare varit delegerade till chefer med personalansvar.
Social- och omvårdnadsnämnden visade i början av 2019 ett prognoserat
underskott uppgående till -8,3 mnkr, vilket senare i augusti 2019 ökade till
-17,8 mnkr och som vidare under 2020 ökade till -27,2 mnkr (juli månads
uppföljning).
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation är således mycket
ansträngd och det krävs att nämnden vidtar åtgärder.
Gällande social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har
kommunstyrelsen utöver månadsuppföljningarna utövat sin uppsikt enligt 6
kap. 1 § KL. Kommunstyrelsen har 2020-04-01 (§ 83/2020) beslutat att socialoch omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en redovisning över hur den
arbetar för en budget i balans. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2020-0514 (§ 120/2020) att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock
senast den 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska
nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta
om åtgärden och verkställa beslutet.
Social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit med redovisningar med
anledning av besluten. Av dessa framgår bl.a. att nämnden § 60/2020, 202006-16 har fattat beslut om att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rad
olika anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. Dessa
anpassningsåtgärder är:
- Migrationssamordning, flyktingmottagning
600 tkr
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning
1 500 tkr
- Äldreboende Midgård, växelvård
4 600 tkr
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst 400 tkr
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik
4 200 tkr
Social- och omvårdnadsnämnden har även beslutat att återbesättning av
vakanta tjänster ska ske i samråd med presidiet. Nämnden har även fattat
beslut om att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta
in vikarier efter första dagen. Nämnden fattade även beslut om att ekonomiskt
anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i balans.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att nämndens beslutade
anpassningsåtgärder främst kommer att få en ekonomisk effekt år 2021 samt
att det föreligger en osäkerhet vilken effekt åtgärderna kommer att ge.
Kommunledningsförvaltningen gör även bedömningen att nämndens vidtagna
anpassningsåtgärder inte är tillräckliga för att nå en budget i balans under år
2020. Förvaltningen ser dock att underskottet kan minskas under senare
delen av 2020 om besluten verkställs och får den effekt som presenterats av
nämnden.
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Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noggrant följer och utvärderar
effekterna av nämndens beslutade åtgärder samt följer att nämnden beslutar
om ytterligare anpassningsåtgärder för att få en ekonomi i balans.
Om nämnden inte agerar och fattar nödvändiga beslut för att nå en budget i
balans är det av vikt att kommunstyrelsen har rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i
syfte att nå en budget i balans.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans.
- Ordförande framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till
beslut och föreslår att kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens
verksamhet i syfte att nå en budget i balans ska gälla till och med
2020-12-31.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 80/2020 ”Beslut om ge kommunstyrelsens
rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”,
2020-08-19
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”,
kommundirektör Eva Thelin, 2020-07-13
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020, ”Beslut om
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16
 Redovisning av åtgärder
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§ 162 Beslut om medelstilldelning Samordningsförbundet
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär medelstilldelning till
Samordningsförbundet Skaraborg år 2021 på 214 528kr.
 Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i samordningsförbundet Östra Skaraborg.
I samband med beslut om sammanslagning till ett gemensamt förbund i
Skaraborg från och med 2021-01-01 har också en fördelningsnyckel mellan
kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 20–64 år i
respektive kommun. Staten har därefter skickat ut ett preliminärt besked för
2021.
Medelstilldelningen för år 2021 för Tidaholms kommun avser preliminärt
214 528 kr. Detta är en minskning från år 2020 på grund av minskad tilldelning
till hela Samordningsförbundet Skaraborg.
Medlemskommunerna lägger lika stor andel som övriga medlemmar vilka är
Västra Götalandsregionen, försäkringskassan samt arbetsförmedlingen.
Kommunen förutsätter att övriga medlemskommuner fattar motsvarande
beslut.
Sista dag att fatta beslut om medelstilldelning är 2020-08-31.
Kommunledningsförvaltningen har dock kontaktat samordningsförbundet som
har bekräftat att kommunstyrelsen kan fatta beslutet under sitt sammanträde
2020-09-02. Beslutet bör dock justeras omedelbart.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
preliminär medelstilldelning till Samordningsförbundet Skaraborg år
2021 på 214 528kr.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att justera
paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 81/2020 ”Beslut om medelstilldelning till
samordningsförbundet Skaraborg”, 2020-08-19
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medelstilldelning till samordningsförbundet
Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund, 2020-07-30
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 Skrivelse ”Information om äskande av medel för verksamhetsår 2021”,
2019-07-01, förbundsdirektör Christel Magnusson och förbundsdirektör
Annica Bengtzing, 2020-07-01.
 Skrivelse ”Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell
samordning Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2019-06-14.
Sändlista
Samordningsförbundet Skaraborg
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§ 163 Beslut om uppföljning av helårsprognos för social- och
omvårdnadsnämnden avseende januari-juli månad 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna
 Kommunstyrelsen beslutar att uttala att kommunstyrelsen ser mycket
allvarligt på den ekonomiska situationen och uppmanar nämnden att
arbeta vidare med anpassningar för att nå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-25 att nämnden ska lämna in en
helårsprognos efter både juni och juli månad, på grund av social- och
omvårdnadsnämndens ekonomiska situation.
Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat om helårsprognoser för juni och
juli månad. Nämndens prognos efter juli månad visar på ett budgetunderskott
på 27,2 mnkr. Det är en förändring jämfört med maj då prognosen var 29,4
mnkr.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen 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 nämnden att arbeta vidare med anpassningar för att nå
en budget i balans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för socialoch omvårdnadsnämnden avseende januari-juli månad 2020.
 Helårsprognos - juli 2020 Social- och omvårdnadsnämnden
 Beslut social och omvårdnadsnämnden § 22/2020 ”Beslut om
månadsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari
- juli år 2020”, 2020-08-11
 Beslut Kommunstyrelsen, ”Beslut om ändring av beslut om
helårsprognos”, 2020-06-25
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
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§ 164 Beslut om revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB
2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att
revidera ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB enligt
kommunledningsförvaltningens förslag med kompletterande text
gällande avsnitt 5.2 ”Kommunfullmäktiges ställningstagande” att
kommunfullmäktiges ställningstagande alltid ska inhämtas gällande:
- bildande och förvärv av dotterbolag som inte fusioneras med
bolaget,
- bolagsförvärv större än 400 basbelopp, om fastighetsbolaget som
förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB.
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- bolagsförvärv mellan 300 - 400 basbelopp, om fastighetsbolaget
som förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB:s (bolaget) styrelse har 2020-05-29 beslutat att föreslå
ändringar i kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolaget.
I ärendet har framkommit att det vid en översyn av ägardirektivet har visat sig
att det inte omfattar lokaler, trots att bolaget sedan många år tillbaka har
lokaler i fastighetsbeståndet. Det är därför nödvändigt med en ändring
gällande detta, för att kunna bedriva befintlig verksamhet samt då det medger
att bolaget kan utveckla sitt bestånd med lokaler.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom bolagets förslag och gjort
några justeringar i detta.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan förslag till beslut.
 Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
beslutar att revidera ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB enligt
kommunledningsförvaltningens förslag med kompletterande text
gällande avsnitt 5.2 ”Kommunfullmäktiges ställningstagande” att
kommunfullmäktiges ställningstagande alltid ska inhämtas gällande:
- bildande och förvärv av dotterbolag som inte fusioneras med
bolaget,
- bolagsförvärv större än 400 basbelopp, om fastighetsbolaget som
förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB.
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- bolagsförvärv mellan 300 - 400 basbelopp, om fastighetsbolaget
som förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB.
Beslutsunderlag
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 Uppdaterad version av Kommunledningsförvaltningens förslag till
ägardirektiv Tidaholms Bostad AB - presenterat av VD Mattias
Andersson under kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-19
 Arbetsutskottets beslut § 73/2020 ”Beslut om revidering av ägardirektiv
Tidaholms Bostads AB”, 2020-06-24
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av ägardirektiv Tidaholms
Bostads AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-06-09.
 Kommunledningsförvaltningens förslag till ägardirektiv Tidaholms
Bostads AB.
 Tidaholms Bostads AB:s styrelses protokoll nr 5, 2020-05-28.
 Bolagets förslag till ägardirektiv Tidaholms Bostads AB med markering.
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