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2020/122

§ 121 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende 
januari-april år 2020

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport 

samt att lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2020 visar ett överskott på 3,3 miljoner 
kronor. Överskottet beror främst på budgeterade medel för att kunna hantera 
oförutsedda utgifter inom kommunstyrelsen och Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelsens verksamheter förväntas hålla en budget i balans.

Antalet tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningens olika avdelningar är 
41 anställda motsvarande 39 årsarbetare.

Förslag till beslut
‒ Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen 

avseende januari - april 2020”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 
2020-05-08.

 Månadsrapport – april 2020 (Kommunstyrelsen).
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2020/121

§ 122 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari-april år 2020

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport 

samt att lägga den till handlingarna. 
 Kommunstyrelsen beslutar att uttala att kommunstyrelsen ser mycket 

allvarligt på den ekonomiska situationen och uppmanar nämnderna att 
arbeta vidare med anpassningar för att nå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och Budget 2019-2021 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram 
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad. Redovisning 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
augusti och årsredovisning.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs. 

Hela prognosen är högst osäker med anledning av den pågående Corona 
(COVID-19) pandemin och dess ekonomiska effekter som bedöms vara 
omfattande och i nuläget inte möjliga att prognostisera. 

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.  
Prognoserna från samtliga övriga nämnder (BUN, SON, SBN, KFN) indikerar 
underskott mot respektive budget. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs. Kommunstyrelsen har även föreslagit Kommunfullmäktige att 
anta en reviderad investeringsbudget för 2020.  

Kommunstyrelsens presidie har kallat social- och omvårdnadsnämndens 
presidie till ett dialogmöte kring den ekonomiska situation och uppföljning av 
det pågående tillsynsärendet. 

Kommunstyrelsen har beslutat att begära in åtgärdsplaner från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.

SON, BUN och KFN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De 
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för 
2020 uppnår inte en budget i balans. 

SBN har inte inkommit med en åtgärdsplan i sin månadsrapport. 

Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,0 
% av skatter och bidrag. 
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Prognosen efter april månad visar ett resultat på -18,9 miljoner kronor, vilket 
är ett underskott mot budget på 42,0 miljoner kronor. Det motsvarar -2,8% av 
skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning om 3,0% av skatter och bidrag. 

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna. 
- Ordförande framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 

beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att uttala att 
kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på den ekonomiska situationen 
och uppmanar nämnderna att arbeta vidare med anpassningar för att 
nå en budget i balans. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Tjänsteskrivelse – Uppföljning av månadsrapport för 

Tidaholms kommun avseende januari - april år 2020”, controller Louise 
Holmvik, 2020-05-20.

 Månadsrapport – april 2020 (Tidaholms kommun)
 Kommunstyrelsens beslut § 96/2020 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun avseende mars månad år 
2020”, 2020-05-06.

 Kultur och Fritidsnämndens beslut § 44/2020 ”Beslut om 
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 
2020”, 2020-05-12. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 69/2020 ”Beslut om 
månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-
april år 2020”, 2020-05-14. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 76/2020 ”Beslut om 
månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende april år 
2020”, 2020-05-20. 

Sändlista
Samtliga nämnder
Revisorerna
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2020/69

§ 123 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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2020/97

§ 124 Information om årsredovisning för stiftelsen Hökensås 
semesterby avseende år 2019

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen erhåller information om årsredovisning och 
revisionsberättelse för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 
2019.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Information om årsredovisning för stiftelsen 

Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2019”, 
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2020-05-15.

 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen 
Tidaholm - Hökensås semesterby för 2019.
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2020/208

§ 125 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att häva beslut § 119/2020 ”Beslut om 

reviderad investeringsbudget 2020”.
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av 
Hökensåsskolan.

- anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020. 
 Kommunstyrelsen beslutar att inga investeringar som är framflyttade 

tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 119/2020 att föreslå kommunfullmäktige att 
revidera investeringsbudget för 2020. 

Syftet var att se över möjligheten att minska kommunens investeringsbudget 
samt att kommunstyrelsens budgetberedning skulle ges möjlighet att bereda 
investeringsbudgeten inför beslutet av strategisk plan och budget för 2021-
2023.

Ärendet har därefter diskuterats i budgetberedningen där ett nytt förslag till 
reviderad investeringsbudget har tagits fram. 

Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att häva beslut § 

119/2020 ”Beslut om reviderad investeringsbudget 2020”.

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att:

- utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för 
ombyggnation av Hökensåsskolan.

- anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020. 

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att inga investeringar 
som är framflyttade tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

Beslutsunderlag
 Ny investeringsbudget 2020, 2020-06-09.
 Kommunstyrelsen beslut § 119/2020 ”Beslut om reviderad 

investeringsbudget 2020”, 2020-05-13.

Reservation
Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet då Sverigedemokraterna inte 
finns representerade i budgetberedningen.
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2020/4

§ 126 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens 

delegationsordning i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning.

Den första ändringen som föreslås gäller beslutsnummer 3.3 och 4.3 
Förflyttning/omplacering- inom annan kommunstyrelsens/nämnds 
verksamhetsområde. Förslaget är att ta bort förflyttning ur 
delegationsordningen då det enligt personalavdelningen är en åtgärd som får 
anses vara verkställighet och inte ett kommunalrättsligt beslut. Dessutom är 
förslaget att ta bort möjligheten för förvaltningschef att vidaredelegera under 
beslutsnummer 4.3 då omplacering är ett beslut som är olämpligt att 
vidaredelegera till nivå under förvaltningschef. Detta gäller även de 
nästkommande beslutsnumren 4.4 och 4.5, ”Uppsägning vid arbetsbrist- inom 
annan nämnds verksamhetsområde” samt ”Uppsägning vid personliga skäl 
och avsked- inom annan nämnds verksamhetsområde”.

Vidare föreslås att arbetsutskottet läggs till som delegat under beslutsnummer 
6.1 ”Köp eller försäljning av fastighet inom ram av 5 prisbasbelopp”. Eftersom 
arbetsutskottet har delegation på att fatta beslut om köp eller försäljning av 
fastighet inom ram 5-10 prisbasbelopp är det en lämplig ändring. Om 
kommunstyrelsen antar ändringen kan kommundirektören eller arbetsutskottet 
fatta beslutet. 

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 

kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottet beslut § 56/2020 ”Beslut om revidering av 

kommunstyrelsens delegationsordning”, 2020-05-27.
 Tjänsteskrivelse ” Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-12.
 Utkast – Delegationsordning för kommunstyrelsen.

Sändlista
Förvaltningschefer
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2019/300

§ 127 Beslut om återrapportering gällande klagomål på Brukets 
allservice

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga social- och omvårdnadsnämndens 

beslut § 36/2020 till handlingarna.
 Kommunstyrelsen beslutar att social- och omvårdnadsnämnden ska 

inkomma med en återrapportering senast 2020-12-31. Av 
återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med den 
upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk 
redovisning.

Sammanfattning av ärendet
Efter inkomna klagomål på Brukets Allservice och genomförda utredningar på 
social- och omvårdnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade kommunstyrelsen 2020-01-08 (§5/2020) dels att lägga 
redovisningarna av utredningarna till handlingarna, dels att social- och 
omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en återrapportering senast 2020-
04-30. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med 
den upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning.
Social- och omvårdnadsnämnden har 2020-04-14 (§ 36/2020) fattat beslut om 
återrapporteringen till kommunstyrelsen. Av beslutet framgår att ekonomin har 
förbättrats och att föreningen visar ett positivt resultat 2019. Det framgår också 
att handlingsplanen följs och utvärderas regelbundet samt att arbetsmiljön 
uppvisar en förbättring efter arbetsmiljöenkät gjord i februari. Handlingsplan 
och årsredovisning har bilagts ärendet.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att återrapportering har skett i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att förbättringar har visats både 
vad gäller ekonomin och arbetsmiljön. Det inkomna beslutet bör således 
läggas till handlingarna. 

När det gäller ekonomin konstateras att företaget fortfarande har ett 
underskott i eget kapital. Med tanke på det positiva resultatet 2019 har 
underskottet minskat, vilket är positivt. Kommunledningsförvaltningen anser 
dock att det är av vikt att säkerställa att utvecklingen kvarstår på lång sikt och 
föreslår därför kommunstyrelsen att återigen besluta att social- och 
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering, senast 2020-12-
31. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med den 
upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga social- och 

omvårdnadsnämndens beslut § 36/2020 till handlingarna.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att social- och 

omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering senast 
2020-12-31. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur 
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arbetet med den upprättade handlingsplanen fortskrider samt en 
ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 57/2020 ”Beslut om återrapportering gällande 

klagomål på Brukets allservice”, 2020-05-27.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om återrapportering gällande klagomål på 

Brukets allservice”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-14.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 36/2020 ”Beslut om 

redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 2020-
04-14.

 Handlingsplan 2019-2020.
 Årsredovisning 2019.
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2020 ”Beslut om utredning av inkomna 

klagomål på Brukets Allservice”, 2020-01-08.
 Tjänsteskrivelse ”Utredning med anledning av inkomna klagomål på 

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

Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
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2019/454

§ 128 Beslut om Tidaholmsförslag om kameror

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

Tidaholmsförslaget om kameror.
 Kommunstyrelsen beslutar att, på grund av att Tidaholmsförslagets 

intention är en angelägen fråga för Tidaholms kommuninvånare, 
initiera ett nytt ärende angående kameraövervakning av offentliga ytor i 
Tidaholms kommun

Sammanfattning av ärendet
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag gällande kameraövervakade ytor 
i centrala staden. Förslagsställaren önskar att det prövas om rättssäkerheten 
för invånarna kan höjas genom att kameror sätts ut vid t.ex. Resecentrum, 
Gamla Torget, Nya Torget, Torggatan samt parkeringarna i anslutning till de 
större affärerna. 

Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av 
kommunfullmäktige som 2019-11-25 (§125/2019) beslutade att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 
därefter 2020-01-08 (§ 8/2020) att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg (SMS) för yttrande.
SMS har i sitt yttrande 2020-02-20 (§ 11/2020) beslutat att nämnden kan ta 
emot kameraövervakning. I beslutet anges dock områden som måste utredas 
innan beslut tas i frågan, bl.a. behov och kostnadsanalys, beslut om ansökan, 
underhåll och service av kameraanläggning och ansvaret i teknisk installation 
mellan två kommuner. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande 2020-03-26 (§ 47/2020) 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om 
kameraövervakning i centrala Tidaholm. 

Utifrån sin utredning drar samhällsbyggnadsnämnden följande slutsatser. 
Lokal samverkan kring trygghet bedrivs i andra former än med 
kameraövervakning med bra resultat. En nationell studie visar på att 
rättsäkerhetshöjande effekter av kameraövervakning i centrummiljöer inte är 
tydliga. Vidare kräver den typen av insatser betydande investeringar och 
personella resurser för att överhuvudtaget få effekt. De ekonomiska 
budgetramarna i Tidaholms kommun för de kommande åren såväl kring drift 
som investeringar medger inte de insatser som förslagsställaren önskar.  

Utöver det som framkommit i remissyttranden finns även andra aspekter att ta 
hänsyn till. Allmän kamerabevakning regleras i kamerabevakningslagen 
(2018:1200). För att en myndighet ska kunna övervaka platser dit allmänheten 
har tillträde krävs tillstånd (7 §). Det måste även finnas ett särskilt syfte med 
övervakningen, t.ex. att bekämpa brott, och behovet att övervaka måste väga 
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tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas för att tillstånd ska 
beviljas (8 §). Kommunen måste därför bedöma om ändamålet med 
övervakning kan uppnås på ett mindre integritetskränkande sätt än 
kameraövervakning. 
Med hänsyn till att Brottförebyggande rådet i sin studie visat att 
kamerabevakning i centrumkärnor inte gett de eftersträvade 
brottsförebyggande effekterna (se s. 17) samt att samhällsbyggnadsnämnden 
i sin utredning kommit fram till att andra trygghetshöjande åtgärder bedrivs 
med bra resultat kan inte intresset av kamerabevakning i dagsläget anses 
väga tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att avslå Tidaholmsförslaget om kameror. 

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå Tidaholmsförslaget om kameror.
 Ordförande framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till 

beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att, på grund av att 
Tidaholmsförslagets intention är en angelägen fråga för Tidaholms 
kommuninvånare, initiera ett nytt ärende angående 
kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholms kommun. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottet förslag under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § § 58/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om 

kameror”, 2020-05-27.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Tidaholmsförslag om kameror”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-06.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 47/2020 ”Beslut om yttrande 

angående Tidaholmsförslag om kameraövervakning i centrala 
Tidaholm”, 2020-03-26.

 SMS beslut § 11/2020 ”Tidaholms kommun, ks, § 8/2020, beslut om 
remittering av Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-02-20.

 Kommunstyrelsens beslut § 8/2020 ”Beslut om remittering av 
Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-01-08.

 Kommunfullmäktiges beslut § 125/2019 ”Handlingar att anmäla”, 2019-
11-25.

 Tidaholmsförslag om kameror, 2019-11-25.
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 Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande? – En publikation 
med resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och 
resultat, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), december 2018.
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2020/192

§ 129 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar årligen fram en sammanställning för att 
underlätta för kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga beslut som fattas 
verkställs. Förvaltningen ser att detta är ett led i kommunstyrelsens 
uppföljningsfunktion.

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med april år 
2020. Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, 
motioner eller medborgarförslag eftersom dessa redovisas separat.

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning:
2016-11-30 2016/343 Ändra detaljplan för 

”Röda skolan”
Kommunstyrelsen beslutar 
att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en 
detaljplan för ”Röda skolan” 
som omfattar 
bostadsändamål och andra 
för området lämpliga 
ändamål.

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden som planerar att 
detaljplanen ska kunna 
beslutas av 
kommunfullmäktige i 
december år 2020.

2018-02-07 2019/190 Försäljning samt 
detaljplaneändring 
för fastighet 
Montören 9

Kommunstyrelsen beslutar 
att sälja fastigheten 
Montören 9 efter 
detaljplaneläggning samt 
uppdrar till miljö- och 
byggnadsnämnden att 
detaljplanelägga Montören 
9

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden.

2018-11-07 2016/228 Återföring av 
utvecklingsmedel 
projekt Samkraft

Kommunstyrelsen beslutar 
att skjuta upp återbetalning 
tills projektet är slutfört. 
Beslut gällande 
återbetalning tas i 
samband med 
slutrapportering till 
kommunstyrelsen.

Projektet pågår hela år 
2020.
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2018-11-28 2018/384 Försäljning av 
fastighet Drott 10 
(Samrealskolan) 
samt ändring av 
detaljplan.

Kommunstyrelsen beslutar 
att inleda förfarandet att 
sälja fastighet Drott 10 
(Samrealskolan) samt att 
uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att 
omgående starta 
detaljplanearbete för 
ändring till bostadsändamål

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden 

2019-04-03 2018/399 Utreda 
förutsättningar inför 
ett eventuellt förvärv 
av fastighet 
Marbotorp 7:1

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnde
n att ta fram ett 
beslutsunderlag för köp av 
fastigheten Marbotorp 7:1, 
innehållande uppgifter om 
markförhållanden efter 
provtagning.

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden

2019-06-12 2019/258 Nytt platsvarumärke 
”Tidaholm”

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt 
kommunledningsförvaltning
en att revidera kommunens 
grafiska profil för att 
tydliggöra kommunens 
varumärke och ta fram en 
logotyp för kommunen som 
organisation

Ärendet bereds av 
kommunstyrelsen

2020-02-05 2020/44 Kommunövergripand
e bemanningsenhet

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

Ärendet bereds av 
kommunstyrelsen
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2020-04-01 2020/144 Tillsynsärende över 
barn- och 
utbildningsnämnden
s verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar 
att barn- och 
utbildningsnämnden senast 
den 15 maj 2020 ska 
inkomma med en skriftlig 
redogörelse över ett antal 
punkter

Ärendet bereds av 
kommunstyrelsen 

2020-04-01 2020/145 Tillsynsärende över 
social- och 
omvårdnadsnämnde
ns verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar 
att social- och 
omvårdnadsnämnden 
senast den 20 maj 2020 
ska inkomma med en 
skriftlig redogörelse över 
följande över ett antal 
punkter

Ärendet bereds av social- 
och omvårdnadsnämnden  

2020-05-13 2020/145 Tillsynsärende över 
social- och 
omvårdnadsnämnde
ns verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå social- och 
omvårdnadsnämnden att 
snarast, dock senast 30 
juni, ta fram en risk- och 
konsekvensanalys på att 
minska nämndens 
personalkostnader 
motsvarande 20 
årsarbetare samt att 
besluta om åtgärden och 
verkställa beslutet

Ärendet bereds av social- 
och omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att lägga 

uppföljningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 

kommunstyrelsen till och med maj år 2020”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2020”, 2020-06-01.
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2020/192

§ 130 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

uppföljningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att 
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas 
verkställs. 

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner 
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år 
2020.

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning:
2016-10-31 2018/292 Handlingsplan utifrån 

klimatavtal
Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att ta 
fram en handlingsplan

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden

2017-09-25 2019/191 Lekplats o sittplatser 
framför biblioteket

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- och 
fritidsnämnden att 
verkställa och 
finansiera 
medborgarförslag om 
att anlägga lekplats och 
sittplatser framför 
biblioteket

Ärendet bereds av kultur- 
och fritidsnämnden

2017-12-18 2017/297 Markförväv 
Acklingakorset och 
Suntaksrondellen

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för inköp 
av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter.

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden
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2018-01-29 2017/322 Ny taxa för renhållning Kommunfullmäktige  
uppdrar till tekniska 
nämnden att i samband 
med budgetprocess för 
2019 ta fram förslag till 
taxa i enlighet med 
kommunstyrelsens 
uppdrag i beslut KS 
§152/2017 (2017/216)

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att 
föreslå kommunfullmäktige 
anta ny taxa på sitt 
sammanträde 2020-04-23. 
Kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslutade 
2020-05-27 att 
återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnde
n för komplettering. 

2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att revidera 
kommunens 
vindbruksplan.

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden

2020-01-27 2019/435 Motion om att 
kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare samt att 
reglementen som 
reglerar 
kommunstyrelse, 
nämnder och utskott 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare enligt 
intentionen i motionen.

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen.

Ärendet bereds av 
kommunstyrelsen 

2020-03-30 2020/71 Rivning av byggnader 
på fastighet Kaplanen 2

Kommunfullmäktige 
beslutar att befintliga 
byggnader på 
Kaplanen 2 ska rivas 
samt att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnäm
nden att genomföra 
rivningen.

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnadsnämnde
n 

2020-05-25 2019/215 Bildande av gemensam 
måltidsenhet

Kommunfullmäktige 
beslutar att bilda en 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnadsnämnde
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gemensam 
måltidsorganisation och 
att 
samhällsbyggnadsnäm
nden ska ansvara för 
kommunens 
måltidsorganisation 
från och med 2021-07-
01.

n

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 

kommunfullmäktige till och med maj år 2020”, kommunsekreterare 
Sofie Thorsell, 2020-06-01
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2019/472

§ 131 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 2020-05-06.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattat av IT-chef, 2020-06-02
 Anmälan av delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2020-04-23.
 Delegationsbeslut fatta av kommunstyrelsens ordförande, 2020-06-01
 Delegationsbeslut fattat av folkhälsostrateg, 2020-06-01
 Anmälan av delegationsbeslut skolchefen till KS löpnr 3-6, 2020-05-19
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut) 2020-05-01--2020-05-31
 Anmälan av delegationsbeslut fattat av arbetsutskottet, 2020-06-03
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2019/473

§ 132 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 2020-04-28– 2020-06-01.

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:20 Budgetförutsättningar för åren 2020-
2023

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:22 Överenskommelse om 
partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till 
Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:23 Ändringar i Allmänna bestämmelser och 
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. 

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:24 Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal, KOM-KR m.m.

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:25 Överenskommelse om satsning på 
kompetensförsörjning till äldreomsorgen

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:26 Beloppsjusteringar i avtal om 
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 
anläggningar

KS 2020/128 Samordningsförbundet Östra Skaraborg - Protokoll 2 2020-
04-28

KS 2020/134 Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande - 
Beslut om ansökan om folkhälsomedel till Folkhälsorådet för 
sommarlovsaktiviteter 2020

KS 2020/134 Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande -
Beslut om tillfällig justering av öppettider i kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter med anledning av covid-19

KS 2020/134 Beslut KOF 2020-05-12
Beslut om verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2020 
med anledning av covid-19

KS 2020/195 Junis - Är din kommun en av dem som svarat att barn i 
familjer med missbruk inte erbjuds stöd?

KS 2020/205 Brev till kommunerna från S-kvinnors ordförande om mäns 
våld mot kvinnor

KS 2020/206 Skrivelse till Kommunstyrelsen i Tidaholm från 
Fastighetsägarna i Skaraborg

KS 2020/217 Riksbyggens hållbarhetsberättelse för 2019
KS 2020/225 Grynings årsskrift 2019
KS 2020/227 Uttalande Aktion Rädda Vätterns årsmöte 2020
KS 2020/228 Protokoll arbetsutskott VästKom - Förslag till omfördelning 
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inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029  förslag 
nya namngivna objekt 

KS 2020/229 Protokoll VästKom 2020-05-05
KS 2020/233 Sveriges kommuner och regioner - Sammanträdesplan 2021
KS 2020/234 Sveriges kommuner och regioner förbundsavgift 2021
KS 2020/239 Tidaholm Rose Festival 2020 cancel

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 

rapporter till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2020-06-10” 

huvudregistrator Marie Anebreid, 2020-04-30
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2019/474

§ 133 Information från kommunalrådet

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:

 Ärendeberedningen i Skaraborgs kommunalförbunds direktion kring 
prislista för gymnasieskolan.

 Att kommunalrådet deltog i en webbsänd och helt digital 
företagarfrukost.

 Att det har varit en hel del buskörning på Coop-parkeringen nattetid, 
vilket är ett problem för de boende i området. 

 Att nya Rosenbergsskolan invigs den 12 juni. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 

till handlingarna.

Beslutsunderlag
- 
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2019/475

§ 134 Information från kommundirektören

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:
 Att det för närvarande inte finns någon Covid-19 smitta i kommunens 

äldreboenden.
 Hur kommunens arbete med Covid 19-pandemin fortlöper och 

fungerar.
 Att det pågår ett arbete just nu för att se över hur de frågor som 

näringslivsenheten arbetar med ska hanteras i framtiden. 
 Hur samarbetet med polisen fungerar då det gäller ej tillståndsgiven 

cruising. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 

till handlingarna.

Beslutsunderlag
- 
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2019/476

§ 135 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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2019/477

§ 136 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit protokoll från bolagen.

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 

dokument till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund direktionen, 2020-05-08.
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2019/478

§ 137 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 bolagsstämma Tidaholms Bostads AB 2020-04-27.
 Protokoll från bolagsstämma Tidaholms Energi AB 2019-04-27.
 Protokoll från bolagstämma Tidaholms Elnät AB 2019-04-27
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2020-04-27.
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-04-27.
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-04-27.
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2020/230

§ 138 Beslut om godkännande av projektering av förskola 
Rosenberg

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna 

projekteringen avseende förskolan på Rosenbergsområdet under 
förutsättning att kommunen även i fortsättningen anordnar förskola i 
Madängsholm i ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens 
överenskommelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 35 /2017 att ge i uppdrag till Tekniska 
nämnden och Barn och utbildningsnämnden att påbörja projekteringen av en 
ny förskola på Rosenbergsområdet.

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att godkänna 
projekteringen och Samhällsbyggnadsnämnden godkände den samma 2020-
05-20.
Arbetet med att bygga en förskola på Rosenbergsområdet har pågått under en 
längre tid. Syftet med byggnationen är att dels gå ur hyra och undermåliga 
lokaler samt att skapa nya förskoleplatser då det finns stort behov av det detta 
enligt utredningen i samband med att förstudien beslutades.

Tidaholms kommun har en ansträngd ekonomisk situation. Den senaste 
prognosen visar på ett underskott på 18 mnkr och en budgetavvikelse på 42 
mnkr. Största budgetavvikelsen är inom Social och omvårdnadsnämnden som 
prognostiserar en budgetavvikelse 28 mnkr. Totalt för kommunen så är ca 8 
mnkr av de 42 mnkr hänfört till den pågående Coronapandemin. Största delen 
av underskottet beror således på att kommunens ordinarie verksamheten 
kostar för mycket.

Ytterligare investeringar kommer innebära ökade kapitalkostnader för 
kommunen. I och med att Barn och utbildningsnämnden även går ur hyra 
lokaler blir påverkan på driftkostnaden mindre.

Barn och utbildningsnämnden beslutade att godkänna projekteringen under 
förutsättning av kommunen säkerställer att förskoleverksamhet bedrivs i 
Madängsholm i ändamålsenliga lokaler. 

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att godkänna projekteringen avseende förskolan på 
Rosenbergsområdet

- Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna projekteringen avseende förskolan på 
Rosenbergsområdet under förutsättning att kommunen även i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-10
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

fortsättningen anordnar förskola i Madängsholm i ändamålsenliga 
lokaler enligt budgetberedningens överenskommelse.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Anderssons förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Projektering förskola Rosenberg”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-06-10.
 Situationsplan Rosenberg”, 
 Rosenberg - planritning förskola
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om 

Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 2020-06-09.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 

skolchef Anneli Alm, 2020-04-21
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 74/2020 ”Beslut om 

godkännande av projektering för ny förskola Rosenberg”, 2020-05-20.
 Kommunstyrelsen beslut 2018-02-07 ”Beslut om förstudie ny förskola 

Rosenberg”.
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