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2020/2 

§ 16 Beslut om revidering av finanspolicy 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 101/2011, att anta nu gällande finanspolicy. 
Sedan dess har det skett förändringar på den finansiella marknaden vilket 
innebär att policyn behöver uppdateras. 
 
Tidaholms kommun har sedan tidigare haft en låg extern skuldportfölj i 
kommunen medan skulden har funnits i bolagen. I takt med att kommunens 
investeringstakt har ökat har även kommunens och koncernens skulder ökat 
vilket kräver att kommunens styrning för de externa skulderna uppdateras. De 
kommunala bolagen hanterar sin egen låneskuld men ska följa den reviderade 
finanspolicyn med tillhörande riktlinje. 
 
För att den kommunala koncernen ska kunna förhålla sig till snabba 
förändringar på finansmarknaden är det viktigt att de interna styrdokumenten 
är anpassade så att effektivitet kan uppnås i arbetet med de finansiella 
frågorna och att riskerna hålls på en lämplig nivå utifrån verksamheten. En av 
de föreslagna förändringarna är att effektivisera beslutsprocessen för specifika 
riskmandat. I föreslagen finanspolicy anges huvudprinciperna för hur den 
kommunala koncernens finansiella risker ska hanteras. 
 
Finanspolicyn är ett centralt dokument för kommunens riskhantering och en 
uppdaterad policy möjliggör en finansverksamhet som säkerställer 
kommunkoncernens betalningsförmåga och kapitalförsörjning.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 1/2020 ”Beslut om 

revidering av finanspolicy”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av finanspolicy”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2020-01-08. 
 Utkast - Finanspolicy. 
 Finanspolicy - mall Kommuninvest. 
 Finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-03-31. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera finanspolicyn i enlighet med upprättat förslag. 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att finanspolicyn även ska gälla för kommunala koncernföretag. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
finanspolicyn i enlighet med upprättat förslag. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finanspolicyn 
även ska gälla för kommunala koncernföretag. 
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§ 17 Beslut om antagande av riktlinje för operativ 
finansverksamhet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 101/2011, att anta nu gällande finanspolicy. 
Sedan dess har det skett förändringar på den finansiella marknaden vilket 
innebär att policyn behöver uppdateras. 
 
Den tidigare finanspolicyn har delats upp i en policy och en riktlinje. Policyn 
antas av kommunfullmäktige medan riktlinjen antas av kommunstyrelsen. 
Syftet med uppdelningen är att riktlinjen ska innehålla detaljer avseende den 
finansiella hanteringen som kan behöva justeras när omvärldsfaktorer på den 
finansiella marknaden ändras. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2/2020 ”Beslut om 

antagande av riktlinje för operativ finansverksamhet”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje för operativ finansverksamhet”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-01-08. 
 Utkast - Riktlinje för operativ finansverksamhet. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje för 
operativ finansverksamhet under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att revidera kommunens finanspolicy. Riktlinjen börjar gälla 
när finanspolicyn är reviderad 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att riktlinje för 
operativ finansverksamhet även ska gälla för kommunala 
koncernföretag. 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för operativ 

finansverksamhet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att revidera kommunens finanspolicy. Riktlinjen börjar gälla när 
finanspolicyn är reviderad 

• Kommunstyrelsen beslutar att riktlinje för operativ finansverksamhet 
även ska gälla för kommunala koncernföretag. 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
De kommunala bolagen 
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2019/438 

§ 18 Beslut om antagande av riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till reviderad finanspolicy 
samt förslag till en ny riktlinje för kommunal borgen till föreningar. Enligt 
kommunens riktlinje för styrdokument ska policys antas av kommunfullmäktige 
och riktlinjer av kommunstyrelsen. Eftersom riktlinjen bygger på policyn är det 
en förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta policyn för att 
riktlinjen ska kunna börja gälla. Riktlinjen ska gälla för samtliga nämnder i 
Tidaholms kommun.  
 
Riktlinje för kommunal borgen till föreningar är ett styrande dokument vars 
syfte är att säkerställa att kommunens borgensåtaganden gentemot föreningar 
sammanfaller med kommunens egna mål och riktlinjer, att ärenden hanteras 
på likvärdigt sätt i hela kommunen samt att ärenden hanteras i enlighet med 
gällande lag och inte strider mot EU:s statsstödsregler.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 3/2020 ”Beslut om 

antagande av riktlinje för kommunal borgen till föreningar”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje för kommunal borgen – föreningar”, 

controller Louise Holmvik, 2019-12-13. 
 Utkast - Riktlinje kommunal borgen – föreningar. 

 
Förslag till beslut 

− Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje 
för kommunal borgen till föreningar under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunens finanspolicy. 
Riktlinjen börjar gälla när finanspolicyn är reviderad.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera kommunens finanspolicy. Riktlinjen börjar gälla när 
finanspolicyn är reviderad 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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2019/292 

§ 19 Beslut om revidering av attestreglemente 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns attestreglemente antogs av kommunfullmäktige  
1993-06-16.  
 
Attestreglementet har uppdaterats för att anpassas efter de arbetssätt och de 
lagar och regler som gäller idag. Några av de största förändringarna gäller 
hantering av digital attest, tydliggörande av attestroller och deras ansvar samt 
uppdaterad rutin för hantering av attestlistor. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2020 ”Beslut om 

revidering av attestreglemente”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av attestreglemente”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2019-09-05. 
 Utkast - Attestreglemente. 
 Attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige 

1993-06-16. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera attestreglemente för Tidaholms kommun i enlighet 
med upprättat förslag.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
attestreglemente för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat 
förslag.  
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§ 20 Beslut om förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden har beslutat, § 112/2019, att ansöka om att få 
starta en förstudie om att tillskapa en förskola med två avdelningar i 
Madängsholm. 
 
Tidaholms kommun befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation med 
budgetunderskott och där de intäkter som kommunen erhåller inte räcker för 
att bedriva befintlig verksamhet. Enligt kommunallagen måste kommunen 
driva sin verksamhet i enlighet med ”God ekonomisk hushållning” vilket 
innebär att kommunen måste ha en ekonomi i balans. Samtliga nämnder 
måste därför anpassa och effektivisera sina verksamheter. Att i detta 
ansträngda ekonomiska läge göra ytterligare investeringar och öka 
kommunens kostnader kräver att det finns goda argument som talar för 
investeringen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens kostnader för lokaler kommer öka kraftigt 
under år 2020 och år 2021 då Rosenbergsskolan med tillhörande idrottshall 
kommer tas i bruk. Därutöver har det även beslutats att det ska byggas en 
förskola i anslutning till skolområdet. För att nämnden ska klara att de ökade 
kostnader som dessa nybyggnationer innebär krävs det stora förändringar 
inom nämnden kommande år. 
 
Innan det fattas beslut om byggnation om av en ny förskola i Madängsholm 
behöver barn- och utbildningsnämnden göra en förstudie. Följande ska framgå 
av förstudien: 
 
Bakgrund - Beskriv varför något behöver göras. Förklara bakgrund, orsaker 
och eventuella beroenden som är av betydelse. 
 
Syfte och Mål - Beskriv syftet och effekten med investeringen. Varför ska 
investeringen genomföras? Välj orsak till investeringen i listan nedan (det kan 
finnas flera orsaker): 
 
F - Funktionalitet 
FB - Funktionalitet byggnad 
FV - Funktionalitet verksamhet 
K - Kostnadsbesparing 
B - Befolkningsprognos 
L - Lagstiftning 
M - Miljöplan 
D - Detaljplan 
A - Ambitionshöjande 
T - Tillväxt enligt befolkningsmål 
N - Nationella mål  
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H - Helhetslösning/hållbarhetsutveckling 
 
Ekonomi - Sammanställ en totalkostnadskalkyl. Det ska tydligt framgå 
tillkommande och eventuellt avgående kostnader samt hur finansieringen av 
investeringen ska rymmas inom nämndens budget. 
 
Risk och konsekvens - Vad är konsekvensen om investeringen inte 
genomförs? Beskriv vad risken är om investeringen inte genomförs. 
 
Ytterligare punkter som behöver framgå är: 
 

• Elevunderlag i Tidaholms kommun under kommande 10 år. 
• För- och nackdelar med lokalisering och drift av stora och små 

förskoleenheter och hur detta påverkar kvalitén i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5/2020 ”Beslut om förstudie 

om byggnation av förskola i Madängsholm”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie förskolelokaler i Madängsholm”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2020-01-07. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019 ”Beslut om ansökan 

kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka tillbaka 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för hantering enligt den nya 
investeringsprocessen som antogs av kommunfullmäktige  
2019-10-28. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för hantering enligt den nya 
investeringsprocessen som antogs av kommunfullmäktige  
2019-10-28. 
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§ 21 Beslut om antagande av riktlinje för representation 
 
Sammanfattning av ärendet 
2011-04-27 antog kommunfullmäktige riktlinjer för representation i Tidaholms 
kommun. Sedan dess har kommunstyrelsen antagit riktlinje för styrdokument 
vilken anger att kommunövergripande riktlinjer ska antas av kommunstyrelsen. 
 
Kansliavdelningen har, i nära samarbete med ekonomiavdelningen, tagit fram 
en ny riktlinje för representation. Den nya riktlinjen är baserad på föregående 
riktlinje och innehållet är i grunden detsamma. De ändringar som har gjorts 
syftar främst till att förenkla och förtydliga innehållet för att göra riktlinjen så 
enkel att tillämpa som möjligt. Det har införts fler och tydligare exempel. 
Riktlinjen har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje för 
representation. För att riktlinjen ska börja gälla måste dock 
kommunfullmäktige först fatta beslut om att upphäva den tidigare riktlinjen. 
Upphävandet kommer hanteras som ett separat ärende på kommunstyrelsens 
sammanträde. 
 
De tidigare riktlinjerna har även gällt för de kommunala bolagen och det är det 
tänkt att den nya riktlinjen också ska göra. Det framgår av punkt ett andra 
stycket i ägardirektivet för Tidaholms Energi AB att ”styrdokument som har 
antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller för Bolaget och 
dotterbolagen om detta anges i det beslut som fattas av kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen vid antagande av styrdokumentet. Det antagna 
styrdokumentet ska genom Bolagets försorg fastställas av bolagsstyrelsen i 
respektive dotterbolag.”. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10/2020 ”Beslut om 

antagande av riktlinje för representation”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje för representation”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-12-17. 
 Utkast - Riktlinje för representation. 
 Utkast - Riktlinje för representation (färgmarkerad). 
 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun antagna av 

kommunfullmäktige 2011-04-27. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje för 
representation. Riktlinjen börjar gälla när kommunfullmäktige har 
beslutat att upphäva tidigare riktlinjer för representation i Tidaholms 
kommun vilka antogs av kommunfullmäktige 2011-04-27. 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att riktlinje för 
representation även ska gälla för de kommunala bolagen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för representation. 

Riktlinjen börjar gälla när kommunfullmäktige har beslutat att upphäva 
tidigare riktlinjer för representation i Tidaholms kommun vilka antogs 
av kommunfullmäktige 2011-04-27. 

• Kommunstyrelsen beslutar att riktlinje för representation även ska gälla 
för de kommunala bolagen. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
De kommunala bolagen 
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2019/387 

§ 22 Beslut om upphävande av riktlinjer för representation i 
Tidaholms kommun antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 
 
Sammanfattning av ärendet 
2011-04-27 antog kommunfullmäktige riktlinjer för representation i Tidaholms 
kommun. Sedan dess har kommunstyrelsen antagit riktlinje för styrdokument 
vilken anger att kommunövergripande riktlinjer ska antas av kommunstyrelsen. 
 
Kansliavdelningen har, i nära samarbete med ekonomiavdelningen, tagit fram 
en ny riktlinje för representation. Den nya riktlinjen är baserad på den tidigare 
som kommunfullmäktige har antagit och innehållet är i grunden detsamma. De 
ändringar som har gjorts går främst ut på att förenkla och förtydliga innehållet 
för att göra riktlinjen så enkel att tillämpa som möjligt. Det har införts fler och 
tydligare exempel. Riktlinjen har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets 
bestämmelser. 
 
Förvaltningen föreslår, i ett separat ärende, kommunstyrelsen besluta att anta 
ny riktlinje för representation. För att riktlinjen ska börja gälla måste dock 
kommunfullmäktige först fatta beslut om att upphäva de tidigare riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11/2020 ”Beslut om 

upphävande av riktlinjer för representation i Tidaholms kommun 
antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27”, 2020-01-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av riktlinjer för representation i 
Tidaholms kommun, antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-09. 

 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun antagna av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att upphäva riktlinjer för representation i Tidaholms kommun 
antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 
riktlinjer för representation i Tidaholms kommun antagna av 
kommunfullmäktige 2011-04-27. 
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2019/51 

§ 23 Beslut om revidering av taxa för räddningstjänstens tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom 
Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har beslutat, § 48/2019, 
föreslå kommunfullmäktige i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm att 
besluta om den föreslagna taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 
och lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 1 april år 
2020. Den föreslagna taxan ska ersätta den tidigare taxan som har beslutats 
av samtliga fyra kommuner. 
 
Det framgår av beslutet att nämnden under år 2019 har genomfört sin 
tillsynsverksamhet enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
anvisningar. Det nya arbetssättet har inneburit att varje tillsynsärende har tagit 
betydligt längre tid än tidigare vilket gör att tillsynstaxan behöver anpassas.  
 
Förslaget är att den rörliga avgiften ska uppgå till 1000 kronor per timma samt 
att den fasta avgiften ska uppgå till 3000 kronor. 
 
Enligt den förra taxan uppgick den rörliga avgiften till 876 kronor per timma 
och den fasta avgiften till 2125 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6/2020 ”Beslut om 

revidering av taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och 
Tidaholms kommun”, 2020-01-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för räddningstjänstens tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, 
Götene, Skara och Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2020-01-13. 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 48/2019 
”Taxa för Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor”, 2019-12-05. 

 Utkast - Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms 
kommun. 

 Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor, reviderad 2017-12-07. 
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Förslag till beslut 
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att revidera taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och 
Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla 
från och med 2020-04-01 och ersätter taxa för tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 
vilken reviderades 2017-12-07. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa 
för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 
2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun i 
enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2020-04-
01 och ersätter taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor vilken reviderades  
2017-12-07. 
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2019/51 

§ 24 Beslut om revidering av taxa för räddningstjänstens 
tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och 
Tidaholms kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har beslutat, § 47/2019, 
föreslå kommunfullmäktige i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm att 
besluta om den föreslagna taxan för tillstånd enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor att gälla från och med 1 april år 2020. Den föreslagna taxan 
ska ersätta den tidigare taxan som har beslutats av samtliga fyra kommuner. 
 
Det framgår av beslutet att den fasta avgiften i nuvarande taxekonstruktion är 
grundad på nämndens kostnader för ritning, granskning, inställelse till objekt, 
avsyning, dokumentation och annan administration. Handläggningstiden för 
dessa delar tar normalt längre tid och taxekonstruktionen behöver anpassas 
till faktiska förhållanden. Förberedelse av ärendet och inställelse till objekt 
föreslås därför ligga i den fasta avgiften och övrig tid i den rörliga avgiften. 
 
Förslaget är att den rörliga avgiften ska uppgå till 1000 kronor per timma samt 
att den fasta avgiften ska uppgå till 3000 kronor. 
 
Enligt den förra taxan uppgick den rörliga avgiften till 901 kronor per timma 
och den fasta avgiften till 2125 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 7/2020 ”Beslut om 

revidering av taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom 
Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun”, 2020-01-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för räddningstjänstens 
tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms 
kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-13. 

 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 47/2019 
”Taxa för Tillståndsprövning enligt Lagen om Brandfarliga och 
explosiva varor”, 2019-12-05. 

 Utkast - Taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, 
Götene, Skara och Tidaholms kommun. 

 Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor, reviderad 2018-12-06. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom 
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Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun i enlighet med 
upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2020-04-01 och 
ersätter taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor vilken reviderades 2018-12-06. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa 
för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara 
och Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska 
gälla från och med 2020-04-01 och ersätter taxa för tillståndsprövning 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vilken reviderades 
2018-12-06. 
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2019/522 

§ 25 Beslut om fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 150/2019, föreslå 
kommunstyrelsen besluta att genom fastighetsreglering överlåta del av 
fastighet Madängsholm 10:1 i utbyte mot del av Madäng 22:45 i enlighet med 
förslag från ägaren till Madäng 22:45, samt att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen. 
 
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av 
samhällsbyggnadschefen av vilken det framgår att Tidaholms kommun i ett 
tidigare avtal med ägaren till Madäng 22:45 har fått möjlighet att köpa del av 
markområdet i syfte att ha som exploateringsbar mark för exempelvis 
bostäder. I samband med lantmäteriprocessen för nämnda ärende har det 
uppmärksammats att flertalet av de gator som finns i Madängsholm inte ägs 
av Tidaholms kommun utan tillhör fastigheten Madäng 22:45.  
 
Via en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen har markägaren erbjudit 
Tidaholms kommun att i anslutning till pågående förrättning genomföra ett 
markbyte. Markbytet innebär att den gatumark som idag inte ägs av 
Tidaholms kommun övergår till kommunen i utbyte mot en bit skogsmark i 
form av del av Madängsholm 10:1. 
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
beslut i sak och har inget ytterligare att tillföra de bedömningar som nämnden 
har gjort. Däremot konstaterar förvaltningen att det inte finns någon 
bestämmelse i kommunstyrelsens reglemente som ger kommunstyrelsen rätt 
att besluta om markbyte. Detta innebär att det är kommunfullmäktige som ska 
besluta om fastighetsregleringen.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 8/2020 ”Beslut om 

fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-09. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 150/2019, ”Beslut om 

fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm”, 2019-12-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fastighetsreglering för gatumark i 

Madängsholm”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-11-06. 
 Reviderad karta över förslag till fastighetsregleringar Madängsholm, 

2019-10-24. 
 Förslag om fastighetsregleringar Madängsholm, 2019-10-17. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att genom fastighetsreglering överlåta del av fastighet 
Madängsholm 10:1 i utbyte mot del av Madäng 22:45, i enlighet med 
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förslag från ägaren till Madäng 22:45, samt att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra 
fastighetsregleringen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genom 
fastighetsreglering överlåta del av fastighet Madängsholm 10:1 i utbyte 
mot del av Madäng 22:45, i enlighet med förslag från ägaren till 
Madäng 22:45, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
genomföra fastighetsregleringen. 
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2020/4 

§ 26 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Den första ändringen som föreslås gäller beslutsnummer 1.9 ”Remittering av 
motioner och medborgarförslag”. Förslaget är att byta ut ”medborgarförslag” 
mot ”e-förslag”, eftersom kommunfullmäktige har beslutat att ersätta de 
tidigare medborgarförslagen med e-förslag, samt att stryka en mening som 
bedöms vara överflödig. 
 
Övriga ändringar som föreslås gäller avsnitt 5, ekonomi. Det föreslås ett tillägg 
av ett nytt beslutsnummer, 5.13 ”Beviljande av ansökan om folkhälsomedel”. 
Anledningen till tillägget är att kommunstyrelsen 2019-11-06 beslutade att 
anta riktlinje om ansökan av folkhälsomedel av vilken det framgår att 
kommunens folkhälsostrateg ska ha rätt att bevilja ansökningar om 
folkhälsomedel upp till 25 000 kronor. För att folkhälsostrategen ska ha rätt att 
bevilja dessa ansökningar behöver det även tas med som ärende/beslut i 
delegationsordningen. Utöver tillägget har nummerföljden på beslutsnumren 
som kommer efter det nya beslutsnumret 5.13 korrigerats och delegaten 
”folkhälsoplanerare” i beslutsnummer 5.12 har bytts ut till ”folkhälsostrateg” 
eftersom det har skett ett titelbyte på befattningen. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9/2020 ”Beslut om 

revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-09. 
 Utkast – Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 
kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med upprättat förslag. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens 
delegationsordning i enlighet med upprättat förslag. 

 
Sändlista 
Folkhälsoplaneraren  
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2019/290 

§ 27 Beslut om besvarande av medborgarförslag om att 
Samrealskolan ska bli kommunhus med fullmäktigesal 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att kommunen ska låta 
Samrealskolan bli kommunhus med fullmäktigesal. Förslagsställaren 
framhåller att kommunen behöver lokaler för äldre med vårdbehov och 
eftersom nuvarande stadshus tidigare har varit en vårdinrättning skulle det 
vara lämpligt att stadshuset istället används till vårdändamål.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat, § 101/2019, att hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  
 
Medborgarförslaget har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och 
social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget. Nämnden framhåller att det finns vinster med att i 
framtiden använda det nuvarande stadshuset till andra ändamål men att 
Samrealsskolans lokaler inte kan täcka det lokalbehov som behövs för att 
inrymma den verksamhet som idag bedrivs i stadshuset.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår också att kommunstyrelsen beslutar 
avslå medborgarförslaget. I den tjänsteskrivelse som fungerar som underlag 
för nämndens beslut framgår att Samrealskolan inte anses vara det bästa 
alternativet för ett framtida stadshus. Detta dels på grund av att det redan 
finns beslut och planer för hur Samrealskolan ska nyttjas i framtiden, dels för 
att Samrealskolan är mindre än hälften så stor som dagens stadshus räknat i 
kvadratmeter.  
 
Det framgår dock, av både tjänsteskrivelsen från social- och 
omvårdnadsförvaltningen och tjänsteskrivelsen från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, en uppfattningen om att förslagsställaren 
initierar en viktig diskussion kring vikten av att använda kommunala fastigheter 
på rätt sätt.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller vidare att frågan kring hur 
stadshusfunktionen ska utformas i framtiden samt vart stadshuset ska vara 
beläget bör analyseras i en separat utredning.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12/2020 ”Beslut om 

besvarande av medborgarförslag om att Samrealskolan ska bli 
kommunhus med fullmäktigesal”, 2020-01-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av medborgarförslag om att göra 
Samrealskolan till kommunhus”, kanslichef Anna Eklund, 2020-01-10. 
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 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 125/2019 ”Beslut om 
yttrande avseende medborgarförslag om att Samrealskolan ska bli 
kommunhus med fullmäktigesal”, 2019-12-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på medborgarförslag om att göra 
Samrealskolan till Kommunhus”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 
2019-11-27. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 153/2019 ”Beslut om yttrande 
angående medborgarförslag att Samrealskolan ska bli kommunhus 
med fullmäktigesal”, 2019-12-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående medborgarförslag om 
att Samrealskolan ska bli kommunhus med fullmäktigesal”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-11-21. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 103/2019 ”Beslut om 
remittering av medborgarförslag om att Samrealskolan ska bli 
kommunhus med fullmäktigesal”, 2019-10-16. 

 Medborgarförslag - Låt Samrealskolan bli kommunhus med 
fullmäktigesal, 2019-06-17. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget om att låta Samrealskolan bli kommunhus med 
fullmäktigesal. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att låta 
Samrealskolan bli kommunhus med fullmäktigesal. 

 
Sändlista 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden  
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2019/224 

§ 28 Beslut om utredning av möjligheterna att delta i 
utvecklingsprojekt och samarbete gällande Unesco Global 
Geopark 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har, § 22/2019, beslutat att bifalla en motion angående att 
undersöka möjligheten att delta i utvecklingsprojekt och samarbete gällande 
Unesco Global Geopark. Kommunledningsförvaltningen har nu genomfört en 
utredning.  
 
Under beredningen av motionen fick dels dåvarande miljö- och 
byggnadsnämnden, dels kultur- och fritidsnämnden yttra sig. Som underlag till 
nämndernas beslut finns respektive förvaltnings tjänsteskrivelse. Dessa finns 
med i beslutsunderlaget och är även sammanfattade i en tjänsteskrivelse 
författad av kommunjuristen daterad 2018-11-15.  
 
Kommuneldningsförvaltningen konstaterar att de slutsatser som drogs i 
kommunjuristens tidigare tjänsteskrivelse kvarstår. Utöver dessa står det klart 
att det inte är möjligt för Tidaholms kommun att ansluta förrän år 2024 samt att 
avgiften har höjts. 
 
Som nämns i den tidigare tjänsteskrivelsen skulle budgetberedningen behöva 
ta hänsyn till ett deltagande i projektet när budgeten bereds. Det kan 
konstateras att kostnaden för deltagande skulle bli större än den årliga 
avgiften, 50 000 kr, med hänsyn till det arbete som behöver utföras på bergen. 
Kommunen är i ett ekonomiskt läge där anpassningar genomförs i samtliga 
verksamheter och där det finns begränsade möjligheter till satsningar likt 
denna.  
 
Förvaltningen vill även framhålla att Tidaholms kommun istället har prioriterat 
satsningar på Hökensås genom projektet Outdoor Hökensås.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 13/2020 ”Beslut om 

utredning av möjligheterna att delta i utvecklingsprojekt och samarbete 
gällande Unesco Global Geopark”, 2020-01-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning av möjligheterna att delta i 
utvecklingsprojekt och samarbete gällande Unesco Global Geopark”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-03-15. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 22/2019 ”Beslut om besvarande av 
motion om Unesco Global Geopark”, 2019-02-25. 

 E-post om förutsättningar för deltagande i projektet för Tidaholms 
kommun från projektledare Anna Bergengren, 2019-02-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Motion om möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och 
samarbete Unesco Global Geopark”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2018-11-15. 
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 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 95/2018 ”Beslut om yttrande 
angående motion om Unesco Global Geopark”, 2018-09-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande angående motion om 
Unesco Global Geopark”, miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-08-13. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 73/2018 ”Motion om Unesco 
Global Geopark”, 2018-09-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om motion om möjlighet att delta i 
utvecklingsprojekt och samarbete Unesco Global Geopark”, kultur- och 
fritidschef Pema Malmgren, 2018-08-02. 

 Motion om möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och samarbete 
Unesco Global Geopark, Karin Olofsson (MP) m.fl., 2018-05-28. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
utredningen samt att lägga den till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningen samt att lägga 
den till handlingarna. 
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2020/7 

§ 29 Beslut om antagande av policy för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns målsättning och arbete med krishantering regleras 
genom den så kallade kommunöverenskommelsen mellan Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) och staten via myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Kommunens arbete inom krisberedskapsområdet utgår 
från denna överenskommelse och regleras genom lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap.  
  
Policyn följer de direktiv som SKR och MSB kräver. Aktuell policy följer 
samma innehåll som tidigare år men med en utveckling gällande det 
geografiska områdesansvar som Länsstyrelsen kräver.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14/2020 ”Beslut om 

antagande av policy för samhällsstörningar och extraordinära 
händelser”, 2020-01-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Antagande av policy för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser 2020-2022”, säkerhetssamordnare Peder 
Samuelsson, 2020-01-13. 

 Utkast - Policy för samhällsstörningar och extraordinära händelser 
2020-2022. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta policy för samhällsstörningar och extraordinära 
händelser 2020-2022.  

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy 

för samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022.  
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2020/1 

§ 30 Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska det i varje 
kommun finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten 
bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
och förordningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen förordnar 
förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg till 
säkerhetsskyddschef. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15/2020 ”Beslut om 

förordnande av säkerhetsskyddschef”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-01-03. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förordna 
förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg till 
säkerhetsskyddschef. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att förordna förvaltningschefen för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg till säkerhetsskyddschef. 

 
Sändlista 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 
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2019/521 

§ 31 Beslut om prissättning av arrenden och jakträtter 
 
Ambjörn Lennartsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut, § 158/2019, om att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ”Prissättning av arrenden och jakträtter”. 
 
Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens 
beslut framgår att prislistan har arbetats fram utifrån nuvarande priser på 
arrenden och nyttjanderätter, i kombination med statistik över arrendepriser 
från Jordbruksverket vad gäller jordbruksarrenden och i jämförelse med andra 
mindre kommuners prissättningar.  
 
Det framgår även att syftet med beslutet är att fastställa generella 
prissättningar för arrende eller jakträtt. Dessa ska alltid tillämpas när 
kommunen ingår nya eller ändrar befintliga avtal om arrende eller jakträtt med 
enskilda medborgare, företag eller föreningar.  
 
Prissättningen avser att uppfylla kraven på likabehandling av kommunens 
medlemmar enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725, KL), förbudet mot 
stöd till enskilda näringsidkare enligt 2 kap. 8 § KL och EU:s förordning om 
statsstöd (artikel 107-109 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 16/2020 ”Beslut om 

prissättning av arrenden och jakträtter”, 2020-01-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om prissättning av arrenden och jakträtter”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-01-08. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 158/2019 ”Beslut om 

prissättning av arrenden och jakträtter”, 2019-12-12. 
 Utkast - Prissättning av arrenden och jakträtter. 
 Tjänsteskrivelse ”Prissättning av arrenden och jakträtter”, 

nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2019-10-16. 
 Statistiskt meddelande från Jordbruksverket ”Arrendepriser på 

jordbruksmark 2018, JO 39 SM 1901”, 2019-08-28. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta ”Prissättning av arrenden och jakträtter”. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
”Prissättning av arrenden och jakträtter”. 
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2020/44 

§ 32 Beslut om uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta en 
kommunövergripande bemanningsenhet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under arbetet med projekt ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” har det 
diskuterats om det skulle vara lämpligt att inrätta en kommunövergripande 
bemanningsenhet i Tidaholms kommun. 
 
Personalutskottet anser det bör göras en utredning över förutsättningar för att 
inrätta en kommunövergripande bemanningsenhet. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 6/2020 ”Beslut om 

uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta en 
kommunövergripande bemanningsenhet”, 2020-01-27. 

 
Förslag till beslut 

− Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att inrätta 
en kommunövergripande bemanningsenhet. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen 
att utreda förutsättningar för att inrätta en kommunövergripande 
bemanningsenhet. 

 
Sändlista 
Personalavdelningen  
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2018/433 

§ 33 Beslut om revidering av kommunstyrelsens beslut om val av 
budgetberedning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, § 14/2019, att välja sex personer till 
kommunstyrelsens budgetberedning för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
 
Ordföranden vill att kommunstyrelsen ska besluta att revidera det beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens beslut om val av 

budgetberedning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-28. 
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2019 ”Val av kommunstyrelsens 

budgetberedning 2019-2022”, 2019-01-09. 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 
kommunstyrelsens beslut § 14/2019 ”Val av kommunstyrelsens 
budgetberedning 2019-2022” till att kommunstyrelsens 
budgetberedning ska vara vald för tiden 2020-02-05 – 2020-12-31 och 
bestå av:  

− Anna-Karin Skatt (S) 
− Lena Andersson (S) 
− Hajrudin Abdihodzic (V) 
− Runo Johansson (L) 
− Ambjörn Lennartsson (M) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens beslut  
§ 14/2019 ”Val av kommunstyrelsens budgetberedning 2019-2022” till 
att kommunstyrelsens budgetberedning ska vara vald för tiden  
2020-02-05 – 2020-12-31 och bestå av:  

− Anna-Karin Skatt (S) 
− Lena Andersson (S) 
− Hajrudin Abdihodzic (V) 
− Runo Johansson (L) 
− Ambjörn Lennartsson (M) 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Löneavdelningen 
De valda 
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2019/472 

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

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-22. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott,  

2020-01-22. 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2020-01-22. 
 Delegationsbeslut fattat av kanslichef, 2020-01-17. 
 Delegationsbeslut fattade av näringslivschef, 2020-01-17. 
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)  

2019-12-01 – 2019-12-31”. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunchef, 2017-06-07. 
 Delegationsbeslut fattade av kanslichef, 2017-06-02. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 
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§ 35 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-09-21– 2019-10-29. 
 
KS 2018/426 Förvaltningsrätten i Jönköping – Dom Laglighetsprövning 

enlig kommunallagen (2017:725) 
KS 2019/20 SKL – Cirkulär 19:36 Mottagande till och ersättning för 

nationellt godkänd idrottsutbildning 
KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:40 Budgetförutsättningar för åren 2019–

2022 
KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:41 EU:s nya kontrollförordning inom 

livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och 
delegationsordning 

KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:42 Omvårdnadsbidrag och ändrad 
personkrets i Föräldraledighetslagen 

KS 2019/65 Protokollsutdrag beslut delårsrapport samordningsförbundet 
Östra Skaraborg 2019 

KS 2019/65 Delårsrapport samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019  
 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-12-28– 2020-01-27. 
 
KS 2016/401 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-12-10 

Beslut om upphävande av tidigare investeringsbeslut gällande 
lokal för öppen ungdomsverksamhet 

KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:58 Redovisningsfrågor 2019 och 2020 
KS 2019/20 SKR - Cirkulär 19:59 Budgetförutsättningar för åren 2019–

2023 
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:1 Pensionsnämndens beslut om omräkning 

av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 
enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner 
enligt PFA och KAP-KL under år 2020 

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:02 Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 
2020 

KS 2020/41 Brev till Tidaholm från Aktion rädda Vättern - Dränering av 
Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2020-02-05”, 

registrator Marie Anebreid, 2020-01-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-11-06”, 

registrator Marie Anebreid, 2019-09-30. 
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Förslag till beslut 
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 

rapporter till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

§ 36 Information från kommunalrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 
 Kommunalrådet har haft en avstämning med företrädare för facket för 

skogs-, trä- och grafisk bransch. 
 Kommunledningsförvaltningen planerar att ta fram en utbildning för 

förtroendevalda. Det kommer skickas ut en förfrågan till samtliga 
gruppledare om vad de anser att utbildningen bör innehålla. 

 Det har satts ihop en grupp med en representant från varje parti som 
ska arbeta gemensamt med målet att kriminalvårdsanstalten ska 
byggas ut. 

 Skolchefen har gjort en presentation av de positiva skolresultaten i 
Tidaholm på Västkom. 

 När kommunalrådet besökte Sveriges kommuner och regioner förra 
veckan uppmärksammades projektet ”Upprop för ett friskare 
Tidaholm”. 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 37 Information från kommundirektören 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om följande: 
 Samhällsbyggnadsnämnden arbetar vidare med att detaljplanelägga 

marken som kommunen har erbjudit Nobia.  
 Kommundirektören, oppositionsrådet och samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande har besökt Skaraborgsdagen där det diskuterades 
kompetensförsörjning och digitalisering. 

 Sjukskrivningstalet ökade något i december. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 38 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Othmar Fiala (S) informerar om att nämnden hade ett extra sammanträde 
2020-01-23. Det beslutades på sammanträdet att rekryteringen efter en ny 
förvaltningschef ska fortgå samt att anpassningar ska göras. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 39 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett dokument från 
kommunalförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektions 

sammanträde, 2019-12-06  
 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkommet dokument till 
handlingarna. 
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§ 40 Rapport från de kommunala bolagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit protokoll från bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-12-12. 
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-12-12. 
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-12-12. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 
handlingarna. 
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