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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/24

§ 93 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-04-03.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-05-08”
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-30.
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott,
2019-04-26.
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2019-04-23.
 Anmälan av delegationsbeslut kanslichef, 2019-04-09.
 Anmälan av delegationsbeslut barn- och utbildningschef, 2019-04-03.
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)
2019-03-01 – 2019-03-31”.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/21

§ 94 Rapporter och inkomna skrivelser
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2010-03-26 – 2019-04-29.
KS 2019/20
SKL – Cirkulär 19:01 Överenskommelse Prolongering av
notkopieringsavtal 2019.
KS 2019/20
SKL – Cirkulär 19:14 Överenskommelse om ändringar i
AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m.
KS 2019/20
SKL - Cirkulär 19:16 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen
KS 2019/20
SKL - Cirkulär 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om
semesterersättning | Viktig information från SKL och Sobona
KS 2019/20
SKL - Cirkulär 19:18 Vårproposition 2019 och
vårändringsbudgeten för år 2019
KS 2019/20
SKL - Cirkulär 19:19 Ny legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer
KS 2019/20
SKL - Cirkulär 19:20 Preliminär kostnadsutjämning och LSS
för 2020
KS 2019/20
SKL - Cirkulär 19:23 AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda
kanyler med integrerad skyddsfunktion
KS 2019/51
Samhällsskydd mellersta Skaraborg - Delegationsbeslut om
höjning av timpris för sotning och brandskyddskontroll för
Tidaholms kommun
KS 2019/167 Skrivelse ställd till ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsen från fackförbundet ST angående
förändringar inom Arbetsförmedlingen
KS 2019/182 Öppet brev till BUN och Tidaholms kommun angående
Linblomman Madängsholm
KS 2019/200 Beslut om återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling
Väs
KS 2019/221 Skrivelse om Ineras nya styrelseordförande
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Rapportlista kommunstyrelsen 2019-05-08”,
Huvudregistrator Marie Anebreid, 2019-03-27.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2018/419

§ 95 Information om Tidaholms platsvarumärke
Sammanfattning av ärendet
Malin Lundberg, näringslivschef och Svante Schultz, kommunutvecklare,
informerar kommunstyrelsen om Tidaholms nya platsvarumärke.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/180

§ 96 Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på ny delegationsordning
för kommunstyrelsen. Förändringarna avser främst avsnitt ”5. Ekonomi” samt
avsnitt ”6. Fastighetsärenden”.
Anledningen till att delegationsordningen har setts över är dels att
kommunstyrelsen 2019-03-06 beslutade att anta en ny riktlinje för inköp och
upphandling, dels att skrivningar i delegationsordningen har upplevts som
otydliga och tolkningsbara.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2019 ” Beslut om
revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegationsordning”, kanslichef Anna
Eklund, 2019-04-09.
 Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen, 2019-04-09
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera
delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordning för
kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Samtliga avdelningar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/149

§ 97 Information om rapport över systematiskt arbetsmiljöarbete
avseende Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Nytt för 2019 i Tidaholms kommun är att detta görs i form
av checklista som sedan redovisas i form av rapport.
Högst ansvarig för arbetsmiljön i kommunen är nämnderna och därför behöver
informationen komma nämnderna till känna.
Sammanfattningsvis ser det systematiska arbetsmiljöarbetet över lag gott ut i
Tidaholms Kommun. Dock behöver kunskaperna kring hur det ska ske som en
naturlig del i det vardagliga arbetet generellt bli bättre och fler riskkonsekvensanalyser vid större förändringar behöver göras.
Arbetet med anmälda arbetsskador och tillbud görs enligt rutin och de följs
upp på ett bra sätt. Chefers arbetsmiljö upplevs också överlag som god, men
att dialogen kring krav och resurser behöver förbättras. Cheferna upplever
också ibland att antalet underställda är för många i förhållande till uppdraget
och även här behöver fler risk- och konsekvensanalyser göras.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse ” Information om årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun”, personalkonsult Sofia
Pettersson, 2019-03-21
- Rapport ”Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete”
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sändlista
Personalavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/103

§ 98 Information om årsredovisning för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information om årsredovisning för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby avseende år 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om årsredovisning för stiftelsen
Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2018”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-30.
 Årsredovisning och förvaltningsberättelse Stiftelsen Hökensås
Tidaholm semesterby för 2018.
 Revisionsberättelse stiftelsen Hökensås Tidaholm semesterby för
2018.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/102

§ 99 Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i
Tidaholm avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning för stiftelsen sociala
samfonden i Tidaholm avseende år 2018.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas åt behövande inom
kommunen. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till
kapitalet.
Ingen utdelning har skett under år 2018.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38/2019 ” Beslut om
årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år
2018”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i
Tidaholm 2018”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-02-19.
 Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av
förvaltare, godkänna årsredovisningen för stiftelsen sociala samfonden
i Tidaholm avseende år 2018.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att undersöka möjligheten till
permutation av stiftelsen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna
årsredovisningen för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende
år 2018.
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen
att undersöka möjligheten till permutation av stiftelsen.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/102

§ 100 Beslut om årsredovisning för stiftelsen samfonden vid
Tidaholms grundskola avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning för stiftelsen
samfonden vid Tidaholms grundskola avseende år 2018.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till förmån för elever vid
kommunens grundskola. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent
läggas till kapitalet.
Ingen utdelning har skett under år 2018.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39/2019 ” Beslut om
årsredovisning för stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola
avseende år 2018”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms
grundskola 2018”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna,
2019-02-19.
 Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av
förvaltare, godkänna årsredovisningen för Stiftelsen samfonden vid
Tidaholms grundskola avseende år 2018.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att undersöka möjligheten till
permutation av stiftelsen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna
årsredovisningen för Stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola
avseende år 2018.
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen
att undersöka möjligheten till permutation av stiftelsen.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/168

§ 101 Beslut om inversteringsbudget för hyresgästanpassningar
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade, § 115/2017, att införa internhyror i Tidaholms
kommun samt att anta riktlinjer för detta.
När en hyresgäst vill genomföra förändringar på befintliga fastigheter medför
detta en kostnad. Det har hittills inte varit tydligt hur denna kostnad ska
hanteras.
För att hyresvärden, samhällsbyggnadsnämnden, ska kunna öka
funktionaliteten på fastigheter efter hyresgästers, andra nämnders, önskemål
behöver nämnden investeringsmedel för genomförandet. Hyresgästerna får
därefter bekosta investeringen genom ökade hyreskostnader.
Hyresgästerna ansvarar för att de ökade kostnader som anpassningar av
fastigheterna innebär ryms inom befintlig budgetram.
Om kostnaden för åtgärder är lägre än ett halvt prisbasbelopp bekostar
hyresgästerna själva förändringen inom sina respektive driftbudgetar. Detta
medför då ingen hyresökning.
Om hyresgästerna inte gör några beställningar kommer investeringsmedlen
inte att förbrukas.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40/2019 ” Beslut om
inversteringsbudget för hyresgästanpassningar”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsbudget för hyresgästanpassningar”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2019-04-04.
 Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa
internhyror”, 2018-06-07.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att flytta 1 000 000
kr ur investeringsreserven till projektet ”Investeringsbudget för
hyresgästanpassningar”.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att flytta 1 000 000 kr ur
investeringsreserven till projektet ”Investeringsbudget för
hyresgästanpassningar”.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/65

§ 102 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på -387 582 kr. Avvikelsen beror
främst på att vissa kostnader har avvikit i förhållande till budget, bland annat
konsultarvode vid rekrytering samt inköp av informationsmaterial.
Av revisionsberättelsen för år 2018 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2017.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 41/2019 ” Beslut om
årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg avseende år 2018”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg avseende år 2018”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2019-04-10.
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2018.
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2018
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2018 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2018 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

13

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2018/207

§ 103 Beslut om exploatering av område två på Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Det har beslutats om ett nytt bostadsområde på Rosenberg. Området är
indelat i två etapper, område ett och område två.
Exploateringen av område ett pågår. För att kunna påbörja exploatering av
område två och erbjuda tomter till försäljning även där måste området
färdigställas under år 2019. Detta kräver att 7,25 mnkr avsätts i
investeringsbudgeten för år 2019 samt att ytterligare 13 mnkr avsätts i
investeringsbudgeten för år 2020. Dessa medel kommer sedan tillbaka till
kommunen i form av intäkter för tomtförsäljning i takt med att tomterna säljs.
Om projektet håller sig inom den presenterade kalkylen kommer denna
utökning av investeringsbudgeten inte påverka kommunens likviditet på cirka
fem års sikt.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42/2019 ” Beslut om
exploatering av område två på Rosenberg”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Exploatering område 2 Rosenberg”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2019-04-15.
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 36/2019 ”Beslut om budget för
exploateringsområde Rosenberg”.
 Kalkyl investeringsprojekt ”Exploatering Rosenberg”.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avsätta 7,25 mnkr i investeringsbudget
för år 2019 samt 13 mnkr för år 2020 för att färdigställa exploatering av
område 2 på Rosenberg.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
avsätta 7,25 mnkr i investeringsbudget för år 2019 samt 13 mnkr för år
2020 för att färdigställa exploatering av område 2 på Rosenberg.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/53

§ 104 Beslut om utbetalning av partistöd år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-08- 25 lokala regler för kommunalt partistöd i
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti
och år (46 500 kronor år 2019), samt
- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per
mandat och år (6 975 kronor år 2019).
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret,
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning och
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven
tid utbetalas inget stöd.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år
2019 ska utgå enligt följande:
Antal
mandat
för vilka
Parti
en vald
ledamot
är
fastställd
Socialdemokraterna
18
Moderaterna
7
Sverigedemokraterna
5
Centerpartiet
3
Liberalerna
3
Kristdemokraterna
2
Miljöpartiet
1
Vänsterpartiet
2
Totalt
41

Grundstöd

Mandatstöd

46 500
46 500
46 500
46 500
46 500
46 500
46 500
46 500

125 550 kr
48 825 kr
34 875 kr
20 925 kr
20 925 kr
13 950 kr
6 975 kr
13 950 kr

Totalt
partistöd

172 050 kr
95 325 kr
81 375 kr
67 425 kr
67 425 kr
60 450 kr
53 475 kr
60 450 kr
657 975 kr

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45/2019 ” Beslut om
utbetalning av partistöd år 2019”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd år 2019”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-10.
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport.
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2019 ska utgå till
politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad
förteckning.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
partistöd för år 2019 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i
enlighet med redovisad förteckning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/109

§ 105 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
med anledning av införande av e-förslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidie har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram underlag för att ersätta medborgarförslag med e-förslag.
Kansliavdelningen arbetar med ärendet.
Första steget i införandeprocessen är att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning för att lägga till nya bestämmelser om e-förslag.
Kansliavdelningen har tagit fram ett utkast till reviderad arbetsordning som har
stämts av med kommunfullmäktiges presidie.
Nästa steg är att ta fram en riktlinje för e-förslag som närmare kommer
presentera hur förslagen ska hanteras och fungera. Riktlinjen ska antas av
kommunstyrelsen och väntas vara klar till kommunstyrelsens sammanträde i
juni.
Därefter ska kommunledningsförvaltningen ta fram en kommunikationsplan
samt starta upp det system som ska hantera e-förslagen.
När ovanstående är gjort kommer e-förslagen lanseras. Detta väntas ske
under september eller oktober månad. När e-förslagen är lanserade kommer
arbetsordningen tas upp till revidering igen för att ta bort bestämmelserna om
medborgarförslag som då har ersatts med e-förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46/2019 ” Beslut om
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av
införande av e-förslag”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
med anledning av införande av e-förslag”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2019-03-29.
 Barnrättsbedömning, 2019-03-29.
 Utkast reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
 Skrift från Sveriges kommuner och landsting ”E-förslag steg för steg”.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
revidera kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med upprättat
förslag.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/177

§ 106 Beslut om uppföljning av de kommunala bolagens
internkontrollplaner för år 2018
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens reglemente för intern kontroll att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en
god intern kontroll inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska
även utfärda riktlinjer för den interna kontrollens organisation, utformning och
funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation.
I riktlinjen framgår att respektive nämnd samt bolagsstyrelse har en skyldighet
att löpande följa upp det interna kontrollsystemet samt att rapportera resultatet
av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Det framgår även av ägardirektivet till Tidaholms Energi AB att bolaget, i
samband med sin årsredovisning, ska överlämna en uppföljningsrapport av
den interna kontrollen för bolaget och dess dotterbolag till kommunstyrelsen.
Tidaholms Energi AB har överlämnat en uppföljning av interkontrollplanen för
år 2018 till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 47/2019 ” Beslut om
uppföljning av de kommunala bolagens internkontrollplaner för år
2018”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av de kommunala bolagens internkontroll
2018”, kanslichef Anna Eklund, 2019-04-05.
 Internkontroll rapport för koncernen Tidaholms Energi AB 2018
 Internkontrollplan för koncernen Tidaholms Energi AB 2019
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga de
kommunala bolagens uppföljningsrapport av internkontrollplanen för år
2018 till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga de kommunala bolagens
uppföljningsrapport av internkontrollplanen för år 2018 till
handlingarna.
Sändlista
Tidaholms Energi AB
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 107 Beslut om besvarande av motion om öppettider i Forshallens
simhall och relaxavdelning
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att kommunens simhall med
tillhörande relaxavdelning är så pass populär att det emellanåt kan upplevas
trångt att besöka den. Motionärerna yrkar på att simhallen och relaxen i
Forshallen ska utöka sina öppettider så att fler besökare kan besöka den fina
anläggningen.
Motionen har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har
föreslagit avslag till motionen då motionen inte kan genomföras eller
prioriteras inom nuvarande givna ekonomiska ramar för kultur- och
fritidsnämnden. Tekniska nämnden har föreslagit bifall under förutsättning att
nämnden får täckning för de ökade kostnader som förslaget för med sig.
Det framgår av § 1 i kultur- och fritidsnämndens reglemente att det är kulturoch fritidsnämnden som ansvarar för kommunens inomhusbad. Det är således
upp till kultur- och fritidsnämnden att fatta beslut om utökade öppettider för
detsamma. Med anledning av detta ställer kommunledningsförvaltningen sig
bakom kultur- och fritidsnämndens beslut om att föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 49/2019 ” Beslut om
besvarande av motion om öppettider i Forshallens simhall och
relaxavdelning”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om utökade öppettider i
Forshallens simhall och relaxavdelning”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2019-01-17.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29/2019 ”Beslut om begäran om
komplettering av barnrättsbedömning gällande motion om öppettider i
Forshallens simhall och relaxavdelning”, 2019-03-19.
 Barnrättsbedömning ”Komplettering av barnrättsbedömning”,
2019-02-25.
 Tekniska nämndens beslut § 111/2018 ”Beslut om yttrande över
remitterad motion om utökade öppettider simhall och relaxen i
Forshallen”, 2018-10-18.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 74/2018 ”Motion om utökade
öppettider simhall och relax i Forshallen”, 2018-09-12.
 Motion om utökade öppettider i Forshallens simhall och relaxavdelning
(M, C, L, MP), 2018-05-28.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om utökade öppettider i
Forshallens simhall och relaxavdelning.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen om utökade öppettider i Forshallens simhall och
relaxavdelning.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 108 Beslut om antagande av riktlinje mot kränkande
särbehandling
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har tidigare haft en policy mot kränkande särbehandling. I
samband med den fortlöpande översynen av kommunens styrdokument har
policyn mot kränkande särbehandling reviderats och omarbetats till dels en
riktlinje mot kränkande särbehandling och dels en rutin mot kränkande
särbehandling, detta för att möta verksamhetens behov på ett mer effektivt
sätt.
Innehållet i den nya riktlinjen och rutinen är i stort sett detsamma som i den
tidigare policyn. De enda substantiella förändringarna är ett tillägg runt
repressalier från arbetsgivarens sida samt ett förtydligande av de sju
diskrimineringsgrunderna.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens personalutskott beslut § 1/2019 ” Beslut om
antagande av riktlinje mot kränkande särbehandling”, 2019-04-26.
 Tjänsteskrivelse ”Kränkande särbehandling”, personaladministratör
Danilo Mihajlovic, 2019-03-22.
 Riktlinje mot kränkande särbehandling.
Förslag till beslut
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen belsluta att anta riktlinje
mot kränkande särbehandling.
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva den
tidigare policyn mot kränkande särbehandling.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen belslutar att anta riktlinje mot kränkande
särbehandling.
 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva den tidigare policyn mot
kränkande särbehandling.
Sändlista
Personalavdelningen
Samtliga nämnder

Ordförandes sign
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§ 109 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
- Att kommunalrådet tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens
ordförande varit på ett dialogmöte med hyresgästföreningen i
Tidaholm.
- Att översiktsplanen just nu är ute för samråd och att det anordnas två
samrådsträffar för allmänheten på Stadsbiblioteket.
- Att det har hållits ett informationsmöte med boende i Madängsholm
angående barn- och utbildningsnämndens lokalutredningen.
- Att idrottshistoriska sällskapet firar 30 år och kommunen har sponsrat
en tidskrift som sällskapet tagit fram.
- Att kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium
har bidragit till en minnesgåva för Lennart Rehn (S).
- Att det nu är klart vilka som ska åka till Almedalen och formerna för
detta.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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§ 110 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:
 Att representant från FN förbundet och SKL kommer och håller en
workshop om Agenda 2030 den 8 maj. Deltagare är nämndernas
presidier samt förvaltningschefer och utvecklingsledare.
 Att kommunens kontaktperson på Länsstyrelsen har varit på besök i
syfte att diskutera kommunens samverkan med Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign
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§ 111 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår
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Justerandes sign

24

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-08

Kommunstyrelsen

2019/22

§ 112 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har kommit in ett protokoll.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelses sammanträde,
2019-03-29.
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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§ 113 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstarerar att det har kommit in fyra protokoll från bolagen.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-03-21.
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-03-21.
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-03-21.
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-01-04.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign
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