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2019/411 

§ 41 Beslut om borgensansökan från Tidaholms tennisklubb 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms tennisklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen 
som uppgår till 6 miljoner kronor. Tennisklubben behöver ha kommunal 
borgen som säkerhet för att få uppta lån i samband med nybyggnation av en 
inomhushall för padel i anslutning till sin befintliga tennishall.   
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet i enlighet med antagen 
riktlinje för kommunal borgen till föreningar av vilken det framgår att en 
borgensansökan ska bedömas utifrån följande kriterier: syfte och omfattning, 
riskanalys och ekonomi. Förvaltningen har även inhämtat yttrande från kultur- 
och fritidsnämnden.  
 
Kommunledningsförvaltningens beredning visar att det finns risker i projektet 
men kommer i sin samlade bedömning fram till att ställa sig positiv till ett bifall 
av ansökan. Detta då det finns en säkerhet i form av den kommande 
padelhallen och det faktum att tennisklubben har en god och välordnad 
ekonomi. Den nya padelverksamheten väntas dessutom öka klubbens intäkter 
när verksamheten kommer igång. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser även positivt på det arbete som 
tennisklubben har gjort med att aktivt söka, och få beviljat, medel från både 
allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan kommunal borgen Tidaholms Tennisklubb – 

paddel”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-02-26. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 119/2019 ”Beslut om begäran om 

yttrande angående ansökan om kommunal borgen för byggnation av 
paddeltennishall- Tidaholms tennisklubb”, 2019-12-10. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående ansökan om kommunal borgen 
från Tidaholms tennisklubb”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 
2019-11-29. 

 Riktlinje för kommunal borgen till föreningar. 
 Resultatrapport - Tidaholms tennisklubb. 
 Likviditetsbudget - Tidaholms tennisklubb. 
 Ekonomisk plan - Tidaholms tennisklubb. 
 Revisionsberättelse Tidaholms tennisklubb 2018. 
 Budgetoffert padelhall och utbyggnad serviceutrymmen. 
 Styrelseprotokoll Tidaholms tennisklubb, 2019-09-23. 
 Idrottsmedel "Stöd till nya aktivitetsytor större projekt 2019". 
 Arvsfondsdelegationens beslut om lokalstöd – padeltennishall. 
 Ansökan om kommunal borgen för byggnation av padeltennishall - 

Tidaholms tennisklubb. 
 Stadgar för Tidaholms tennisklubb. 
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Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bevilja kommunal borgen uppgående till 6 000 000 kr till 
Tidaholms tennisklubb under förutsättning att: 

− föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan 
från allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet. 

− föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på 
återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
kommunal borgen uppgående till 6 000 000 kr till Tidaholms 
tennisklubb under förutsättning att: 

− föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan 
från allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet. 

− föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på 
återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar. 
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2019/523 

§ 42 Beslut om att använda medel ur kommunstyrelsens 
investeringsreserv för upphandling av ett verksamhetssystem för 
miljö- och byggärenden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden begär medel från kommunstyrelsens 
investeringsreserv för att  investera i ett nytt verksamhetssystem för hantering 
av miljö- och byggärenden. 
 
Ärendehanteringssystemet som samhällsbyggnadsnämnden använder för 
hantering av miljöärenden idag upphör att utvecklas och uppdateras från och 
med 2020. Ärenden kring bygglov och bostadsanpassning hanteras i 
dagsläget i kommunens övergripande ärendehanteringssystem men det finns 
ett behov av att istället hantera dem i ett mer verksamhetsanpassat system.  
 
Upphandlingen ska ta hänsyn till ärenden som måste registreras i kommunens 
övergripande ärendehanteringssystem och säkerställa en effektiv hantering av 
dessa ärenden. För att säkerställa denna hantering ska 
kommunledningsförvaltningen delta i upphandlingen. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2020 ”Beslut om att 

använda medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv för 
upphandling av ett verksamhetssystem för miljö- och byggärenden”, 
2020-02-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran om medel från kommunstyrelsens 
investeringsreserv”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna,  
2020-02-07. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 139/2019 ”Beslut om 
upphandling av verksamhetssystem och begäran om medel”,  
2019-12-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om upphandling av verksamhetssystem och 
begäran om medel”, enhetschef hållbar utveckling Peter Lann,  
2019-11-21.  

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela 1 miljon 
kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv till 
samhällsbyggnadsnämnden för att investera i ett nytt gemensamt 
verksamhetssystem för miljö- och byggärenden. 

− Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag och 
föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunledningsförvaltningen 
ska delta i framtagande av kravspecifikation inför upphandling för att 
säkerställa funktionaliteten. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets 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. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att fördela 1 miljon kronor från 
kommunstyrelsens investeringsreserv till samhällsbyggnadsnämnden 
för att investera i ett nytt gemensamt verksamhetssystem för miljö- och 
byggärenden. 

• Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska delta 
i framtagande av kravspecifikation inför upphandling för att säkerställa 
funktionaliteten. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen  
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2020/69 

§ 43 Information om ekonomiskt nuläge 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Louise Holmvik informerar om det ekonomiska nuläget i kommunen. 
 
Sveriges kommuner och regioner har lämnat en skatteunderlagsprognos i 
februari. Prognosen indikerar att Tidaholms kommun kommer få en miljon 
kronor mer än beräknat, prognosen kan dock komma att ändras. 
 
Kommunen väntas få cirka 5-6 miljoner kronor i extra välfärdspengar från 
riksdagen. Den exakta summan är inte bestämd än. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden befarar 
stora underskott även år 2020.  
 
Sammantaget råder det tufft ekonomiskt läge i kommunen. 
 
Under kommunstyrelsens nästa sammanträde 2020-04-01 kommer  
kommunalrådet föreslå kommunstyrelsen besluta att initiera tillsynsärenden  
över barn- och utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden. 
 
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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2020/71 

§ 44 Beslut om rivning av byggnader på fastighet Kaplanen 2 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
att riva byggnaderna på den av kommunen ägda fastigheten Kaplanen 2 samt 
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra rivningen. 
Nämnden framhåller även, i ärendebeskrivningen i beslutet, att kostnaden för 
rivningen, cirka 200 tkr, bör läggas som en kostnad i projektet Röda skolan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 95/2018, att köpa in fastighet Kaplanen 2. 
Syftet med förvärvet var att under arbetet med detaljplan för Röda skolan 
möjliggöra en bättre utbyggnad av framtida bostadsområde gällande 
tillgänglighet, logistik och exploateringsmöjligheter. I beslutet framgick att 
befintliga byggnader på fastigheten var eftersatta samt komplicerade ett 
ändamålsenligt utnyttjande av kvarteret. Det framgick dock inte av 
kommunfullmäktiges beslut att befintliga byggnader på fastigheten skulle 
rivas. En rivning av byggnaderna är dock, enligt samhällsbyggnadsnämnden, 
en förutsättning för utbyggnad av ett framtida bostadsområde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vidare att kommunfullmäktige inte 
har delegerat beslut om rivning av fastigheter till nämnden utan det är 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om rivning.  
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
bedömning att byggnaderna på Kaplanen 2 bör rivas och föreslår därför att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag.  
 
Kommunledningsförvaltningen förslår däremot att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att kostnaderna för rivningen ska belasta kommunens 
rörelseresultat och bokföras på projektet Kaplanen.   
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19/2020 ”Beslut om rivning 

av byggnader på fastighet Kaplanen 2”, 2020-02-19. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rivning av byggnader på Kaplanen 2”, 

kanslichef Anna Eklund, 2020-02-05. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om rivning av 

byggnader på fastigheten kaplanen 2”, 2020-02-04. 
 Tjänsteskrivelse ”Rivning av byggnad på Kaplanen 2”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-01-23. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 95/2018 ”Beslut om Kaplanen 2”,  

2018-06-25. 
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Förslag till beslut 
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 

besluta att befintliga byggnader på Kaplanen 2 ska rivas samt att 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra rivningen. 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta att kostnader för rivningen ska belasta kommunens 
rörelseresultat och bokföras på projektet Kaplanen (projektnummer 
93093). 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga 
byggnader på Kaplanen 2 ska rivas samt att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra rivningen. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnader 
för rivningen ska belasta kommunens rörelseresultat och bokföras på 
projektet Kaplanen (projektnummer 93093). 
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2019/385 

§ 45 Beslut om antagande av riktlinje för uppvaktning och 
avtackning av anställda och förtroendevalda 
 
Sammanfattning av ärendet 
1977-05-23 antog kommunfullmäktige bestämmelser för utdelning av 
kommunens vapensköld i trä. Bestämmelserna reviderades år 2002 och 
reglerar hur kommunfullmäktigeledamöter som har tjänstgjort under ett visst 
antal år ska uppvaktas. 2007-12-10 antog kommunfullmäktige regler för 
förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och uppvaktningar.  
 
Sedan dess har kommunstyrelsen antagit riktlinje för styrdokument vilken 
anger hur styrdokument inom Tidaholms kommun ska kategoriseras och 
benämnas.  
 
Kansliavdelningen har omarbetat de tidigare reglerna till en riktlinje för 
uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda. Den nya 
riktlinjen hanterar även hur kommunfullmäktigeledamöter som har tjänstgjort 
länge ska uppvaktas. Riktlinjen består av två avsnitt, ett som rör anställda och 
ett som rör förtroendevalda. Framtagandet av avsnittet som rör anställda har 
skett i nära samarbete med personalavdelningen. Kommunfullmäktiges 
presidie har varit referensgrupp i framtagande av avsnittet som rör 
förtroendevalda. Ekonomiavdelningen har hjälpt till med de ekonomiska 
delarna. 
 
Den nya riktlinjen är baserad på de två tidigare styrdokumenten men 
innehållet har uppdaterats och ambitionen har varit att förtydliga innehållet för 
att göra riktlinjen så enkel att tillämpa som möjligt. 
 
Kommunstyrelsens personalutskott är beredande utskott till kommunstyrelsen 
i ärenden som rör anställda medan kommunstyrelsens arbetsutskott bereder 
övriga ärenden. Eftersom riktlinjen behandlar både anställda och 
förtroendevalda blir båda utskotten berörda. Arbetsutskottet ska bereda delen 
som rör förtroendevalda och personalutskottet har berett delen som rör 
anställda. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje för 
uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda. För att riktlinjen 
ska börja gälla måste dock kommunfullmäktige först fatta beslut om att 
upphäva de tidigare antagna styrdokumenten som är tänkta att ersättas av 
riktlinjen. Upphävandet kommer hanteras som ett separat ärende på 
kommunstyrelsens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21/2020 ”Beslut om 

antagande av riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och 
förtroendevalda”, 2019-02-19. 
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 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 5/2020 ”Beslut om 
antagande av riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och 
förtroendevalda”, 2020-01-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje för uppvaktning och avtackning 
av anställda och förtroendevalda”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2020-01-16.  

 Utkast - Riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och 
förtroendevalda. 

 Utkast - Riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och 
förtroendevalda (med ändringar). 

 Regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och 
uppvaktningar antagna av kommunfullmäktige 2007-12-10. 

 Bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä antagna 
av kommunfullmäktige 1977-05-23. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje för 
uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda. 
Riktlinjen börjar gälla när kommunfullmäktige har beslutat att upphäva 
regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och 
uppvaktningar antagna av kommunfullmäktige 2007-12-10 samt 
bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä antagna 
av kommunfullmäktige 1977-05-23. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för uppvaktning och 
avtackning av anställda och förtroendevalda. Riktlinjen börjar gälla när 
kommunfullmäktige har beslutat att upphäva regler för 
förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och uppvaktningar 
antagna av kommunfullmäktige 2007-12-10 samt bestämmelser för 
utdelning av kommunens vapensköld i trä antagna av 
kommunfullmäktige 1977-05-23. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder  
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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2019/387 

§ 46 Beslut om upphävande av styrdokument antagna av 
kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning av ärendet 
1977-05-23 antog kommunfullmäktige bestämmelser för utdelning av 
kommunens vapensköld i trä. Bestämmelserna reviderades år 2002 och 
reglerar hur kommunfullmäktigeledamöter som har tjänstgjort under ett visst 
antal år ska uppvaktas. 
 
2007-12-10 antog kommunfullmäktige regler för förtroendevaldas och 
anställdas minnesgåvor och uppvaktningar. Sedan dess har kommunstyrelsen 
antagit riktlinje för styrdokument vilken anger hur styrdokument inom 
Tidaholms kommun ska kategoriseras och benämnas.  
 
Kansliavdelningen har, i samarbete med personalavdelningen och med 
kommunfullmäktiges presidie som referensgrupp, omarbetat de tidigare 
reglerna till en riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och 
förtroendevalda. Den nya riktlinjen hanterar även hur 
kommunfullmäktigeledamöter som har tjänstgjort länge ska uppvaktas. 
 
Förvaltningen föreslår, i ett separat ärende, kommunstyrelsen besluta att anta 
ny riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda. 
För att riktlinjen ska börja gälla måste dock kommunfullmäktige först fatta 
beslut om att upphäva de tidigare antagna styrdokumenten som är tänkta att 
ersättas av riktlinjen.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22/2020 ”Beslut om 

upphävande av styrdokument antagna av kommunfullmäktige”,  
2020-02-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av styrdokument antagna av 
kommunfullmäktige”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-11. 

 Regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och 
uppvaktningar antagna av kommunfullmäktige 2007-12-10. 

 Bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä antagna 
av kommunfullmäktige 1977-05-23. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att upphäva regler för förtroendevaldas och anställdas 
minnesgåvor och uppvaktningar antagna av kommunfullmäktige  
2007-12-10. 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att upphäva bestämmelser för utdelning av kommunens 
vapensköld i trä antagna av kommunfullmäktige 1977-05-23. 
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Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och 
uppvaktningar antagna av kommunfullmäktige 2007-12-10. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 
bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä antagna 
av kommunfullmäktige 1977-05-23. 
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2016/97 

§ 47 Beslut om att registrera kommunstyrelsen som pliktleverantör 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material är kommunen 
skyldig att lämna exemplar av elektroniskt material som uppfyller vissa kriterier 
och som har gjorts tillgängligt för allmänheten genom överföring via nätverk 
(pliktexemplar). 
 
Pliktexemplaren ska levereras till Kungliga biblioteket och det är 
kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för detta, enskilda 
nämnder företräds av kommunstyrelsen. 
 
Det första steget är att kommunstyrelsen beslutar att registrera sig som 
pliktleverantör hos Kungliga biblioteket. Därefter avgör Kungliga biblioteket om 
kommunen är leveranspliktig eller inte. Efter beslut om att kommunen är 
leveranspliktig kan kommunen börja leverera pliktexemplar.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 23/2020 ”Beslut om att 

registrera kommunstyrelsen som pliktleverantör”, 2020-02-19. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att registrera kommunstyrelsen som 

pliktleverantör och ansöka om att få leverera över nätverk”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-02-11. 

 Informationsblad ”Pliktleverans av elektroniskt material”, Kungliga 
biblioteket. 

 E-post ”E-plikt Kungliga biblioteket”, 2018-04-16. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att registrera 
kommunstyrelsen som pliktleverantör. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att registrera kommunstyrelsen som 
pliktleverantör. 

 
Sändlista 
Kungliga biblioteket 
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-04 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/16 

§ 48 Beslut om revidering av krisledningsreglemente 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat kommunens 
krisledningsreglemente. 
 
Reglementet har anpassats till utformningen av övriga reglementen i 
kommunen och det har gjorts några tillägg, dels i delegeringen från fullmäktige 
i § 1 och dels gällande beslut om att överta verksamhetsområden i  
§ 4. Övriga ändringar har inte inneburit någon ändring i sak utan har 
huvudsakligen varit av språklig karaktär.  
 
Kommunledningsförvaltningen har kommunicerat förslaget med kommunens 
säkerhetssamordnare som inte har lämnat några synpunkter på det.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24/2020 ”Beslut om 

revidering av krisledningsreglemente”, 2020-02-19. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av krisledningsreglemente”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-02-11. 
 Förslag till krisledningsreglemente. 
 Krisledningsreglemente, 2009-11-30. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
krisledningsreglementet i enlighet med upprättat förslag. 
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2019/410 

§ 49 Beslut om revidering av revisionsreglemente 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har 2019-10-21 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta uppdaterat reglemente för de förtroendevalda revisorerna i 
Tidaholms kommun att gälla från och med 2020-01-01. Ordföranden har 
uppgett att förslaget till nytt reglemente utgår från Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) förslag till reglemente med några smärre ändringar för lokal 
anpassning.  
 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom reglementet och jämfört med 
det tidigare reglementet samt med SKR:s PM ”Underlag till 
Revisionsreglemente”. Utifrån jämförelsen har kommunledningsförvaltningen 
gjort några förslag på ändringar i revisorernas förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25/2020 ”Beslut om 

revidering av revisionsreglemente”, 2020-02-19. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av revisionsreglemente”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-02-11.  
 Revisorernas förslag till revisionsreglemente med tillägg/ändringar. 
 Revisorernas förslag till revisionsreglemente. 
 Kommunens revisorers beslut § 2 ”Uppdaterat reglemente för 

förtroendevalda revisorer i Tidaholms kommun”, 2019-10-21. 
 Revisionsreglemente, reviderat i kommunfullmäktige 2018-10-29.  
 PM ”Underlag till Revisionsreglemente” SKR, 2018-05-03. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera revisionsreglemente i enlighet med upprättat 
förslag att gälla från och med 2020-04-01.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
revisionsreglemente i enlighet med upprättat förslag att gälla från och 
med 2020-04-01.  
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2020/63 

§ 50 Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens interna 
kontrollplan avseende år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av kommunens riktlinje för intern kontroll att syftet med den 
interna kontrollen är att säkerställa att verksamheten: 
 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Vidare framgår det av riktlinjen att uppföljningen av den interna kontrollplanen 
ska sammanfattas och redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall 
kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har därför sammanställt en rapport över uppföljningen av 
kommunstyrelsens interna kontrollplan för år 2019. Kontroller har genomförts 
av respektive berörd avdelning. Varje kontroll och eventuell åtgärd har följts 
upp genom en kommentar. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 27/2020 ”Beslut om 

uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan avseende år 
2019”, 2020-02-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2019”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2020-02-07. 

 Rapport ”Uppföljning av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2019”, 
2020-02-07. 

 Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2019. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport 
för uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av 
kommunstyrelsens interna kontrollplan 2019. 

 
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-04 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/64 

§ 51 Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens interna 
kontrollplan avseende år 2019/2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av kommunens riktlinje för intern kontroll att syftet med den 
interna kontrollen är att säkerställa att verksamheten: 
 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Vidare framgår det av riktlinjen att uppföljningen av den interna kontrollplanen 
ska sammanfattas och redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall 
kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har därför sammanställt en rapport över uppföljningen av 
kommunstyrelsens interna kontrollplan för år 2019/2020. Kontroller har 
genomförts av respektive berörd avdelning. Varje kontroll och eventuell åtgärd 
har följts upp genom en kommentar. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 28/2020 ”Beslut om 

uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan avseende år 
2019/2020”, 2020-02-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen 
2019/2020”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2020-02-07. 

 Rapport ”Uppföljning av kommunstyrelsens kontroller 2019/2020”, 
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2020-02-11. 

 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2019/2020. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport 
för uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2019/2020. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av 
kommunstyrelsens interna kontrollplan 2019/2020. 
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2018/375 

§ 52 Beslut om revidering av inkallelseordning för mandatperioden 
2019-2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 11/2019, att fastställa inkallelseordning för 
styrelse och nämnder för mandatperioden 2019-2022 i enlighet med 
partiernas förslag. Kommunfullmäktige beslutade även att inkallelseordningen 
ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fast ställa ny 
inkallelseordning. 
 
I den inkallelseordning som fastställdes hade flera partier valt att inte lämna en 
fullständig inkallelseordning vilket innebär att om det saknas ersättare från alla 
de partier det berörda partiet har med på sin inkallelseordning så kommer 
istället den första person som valdes till ersättare i nämnden att träda in som 
ersättare. Den här situationen uppstod på ett sammanträde i barn- och 
utbildningsnämnden och därefter har flera partier kommit med önskemål om 
att inkallelseordningen ska revideras. 
 
Fyra partier har svarat på utskickad förfrågan om de vill ändra sin 
inkallelseordning. Kommunledningsförvaltningen förutsätter att de partier som 
har valt att inte svara på utskickad förfrågan vill behålla sin tidigare 
inkallelseordning. 
 
Parti Inkallelseordning 
Socialdemokraterna   S, V, MP, L, C, KD, M 
Moderaterna M, KD, C, L, SD, MP, S, V 
Liberalerna  L, C, KD, M, MP, SD, S, V 
Centerpartiet  C, L, KD, M, MP, SD, S, V 
Kristdemokraterna  KD, C, L, M, MP, SD, S, V 
Vänsterpartiet  V, S, MP 
Miljöpartiet  MP, L, C, KD, M, SD 
Sverigedemokraterna SD, M. KD, L, C, S, V, MP 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad inkallelseordning mandatperioden 2019-

2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-25. 
 Önskemål om ändrad inkallelseordning – centerpartiet, 2020-02-19. 
 Besked om att bibehålla inkallelseordning – socialdemokraterna,  

2020-02-17. 
 Önskemål om ändrad inkallelseordning – liberalerna, 2020-02-17. 
 Önskemål om ändrad inkallelseordning – kristdemokraterna,  

2020-02-10. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 11/2019 ”Beslut om inkallelseordning 

mandatperiod 2019-2022”, 2019-01-28. 
 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-04 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att revidera inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder 
för mandatperioden 2019-2022 i enlighet med partiernas förslag samt 
att inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut 
om att fastställa en ny inkallelseordning. 

− Hajrudin Abdihodzic (V) och Runo Johansson (L) föreslår 
kommunstyrelsen besluta att ändra vänsterpartiets inkallelseordning 
till: V, S, MP och miljöpartiets inkallelseordning till: MP, L, C, KD, M, 
SD samt att därefter föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 
inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för 
mandatperioden 2019-2022 i enlighet med partiernas förslag samt att 
inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om 
att fastställa en ny inkallelseordning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Abdihodzics och Johanssons förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att ändra vänsterpartiets inkallelseordning 
till: V, S, MP och miljöpartiets inkallelseordning till: MP, L, C, KD, M, 
SD. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för 
mandatperioden 2019-2022 i enlighet med partiernas förslag samt att 
inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om 
att fastställa en ny inkallelseordning. 
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2018/223 

§ 53 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl 
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket medför att åldersbaserade 
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka. 
 
Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat 
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den 
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att 
specialisera sig inom området och ge bättre vård. 
 
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge social- 
och omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholm. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 73/2018, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden svarade på motionen i beslut, § 16/2019, 
och uppgav att syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder 
är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Nämnden framhöll att det är viktigt 
med ett omhändertagande som är anpassat till personens särskilda behov och 
förutsättningar. 
 
Nämnden framhöll vidare att det, inom befintlig budget, inte fanns något 
utrymme för att tillskapa ett specifikt demensboende. Personer med demens 
får istället sina behov tillgodosedda inom befintliga äldreboenden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 51/2019, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknades. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 88/2019, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 126/2019, att avge ”svaret” till 
kommunstyrelsen. Med ”svaret” åsyftas en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadschefen av vilken det framgår omfattande kostnadsberäkningar för 
vad det skulle kosta att gå ifrån dagens sätt att arbeta till att skapa en 
demensavdelning. Omvårdnadschefen uppskattar att det skulle innebära en 
kostnadsökning på mellan 1,8 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor. 
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Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och 
omvårdnadsnämnden har dragit på sig ett omfattande underskott sedan 
nämnden fattade sitt första beslut, där de hänvisade till att det inte fanns 
utrymme i befintlig budget för att skapa en demensavdelning. 
 
Med anledning av nämndens ekonomiska situation bedömer 
kommunledningsförvaltningen att det inte är aktuellt för nämnden att dra på 
sig de, enligt omvårdnadschefen, ytterligare kostnader som tillskapandet av en 
demensavdelning skulle innebära.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 26/2020 ”Beslut om 

besvarande av motion om att tillskapa en demensavdelning”,  
2020-02-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-11. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 126/2019 ”Beslut om svar 
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-12-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om demensboende, komplettering av 
tidigare svar”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2019-11-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning”,  
2019-08-21. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2019 ”Beslut om besvarande av 
motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-29. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar 
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-02-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 73/2018 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”, 
2018-06-20. 

 Motion om att tillskapa en demensavdelning (M med flera), anmäld på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Protokollsanteckning 
Runo Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag anser att 
frågan om att inrätta demensavdelning bör tas med när framtidens 
äldreomsorg implementeras/omorganiseras”.  
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2019/472 

§ 54 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2020-02-05. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2020-03-04”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-24. 
 Anmälan av delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, 2020-02-19. 
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichef, 2020-02-12. 
 Anmälan av delegationsbeslut fattat av IT-chef, 2020-02-10. 
 Anmälan av delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2020-01-29. 
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)  

2020-01-01 – 2020-01-31”. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 

 
 
 



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-04 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/473 

§ 55 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2020-01-28 – 2020-02-24. 
 
KS 2019/65 Samordningsförbundet Östra Skaraborg – styrelseprotokoll 

2019-12-12 
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:03 Tekniksprångsavtalet 20  
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:04 Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden 

och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14  
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 2020:05 En starkare skydd för 

välfärdssystemen 
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:06 Information till arbetsgivare med 

anledning av epidemi- eller pandemiutbrott 
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:08 Budgetförutsättningar för åren 2020–

2023 
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:09 Överenskommelse om Krislägesavtal 

med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd 

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om 
direkt, indirekt diskriminering och diskriminering genom 
bristande tillgänglighet 

KS 2020/41 E-post inklusive bilagor från Aktion rädda Vättern - 
Vätternvårdsförbundet och Karlsborgs PFAS-förorenade 
flygplats 

KS 2020/60 Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om 
Överenskommelse mellan staten och SKR om Psykisk hälsa 
2020 

KS 2020/75 SKR - Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus 

KS 2020/84 SKR - Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av 
Vision e-hälsa 2025 

KS 2020/89 Kommunens revisorer – Skrivelse granskning av 
Ekonomistyrning inom social- och omvårdnadsnämnden 

KS 2020/89 Deloitte - Granskningsrapport - Ekonomistyrning inom social- 
och omvårdnadsnämnden 

KS 2020/102 Medborgarlöfte i Tidaholm 2020 - Trafik och narkotika 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2020-03-04”, 

registrator Marie Anebreid, 2020-01-29. 
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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 

§ 56 Information från kommunalrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 
 Budgetberedningen har bjudit in kommunrevisionen till en genomgång 

och dialog kring kommunens budgetmodell 2020-03-11. 
 Budgetberedningen har träffat samtliga nämndpresidier. 
 Civilminister Lena Micko kommer till Tidaholms kommun för att besöka 

förskoleverksamheten. 
 
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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2019/475 

§ 57 Information från kommundirektören 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om följande: 
 Förvaltningarna förbereder sig inför ett eventuellt utbrott av coronavirus 

i Tidaholms kommun. Det har bland annat lagts ut information till 
allmänheten på kommunens hemsida. 

 Det pågår diskussioner om ”Framtidens vårdinformationssystem”. 
 
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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2019/476 

§ 58 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett antal dokument från 
nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. 
 
Othmar Fiala (S) informerar om det var 12 sökande till tjänsten som 
förvaltningschef. Beslut om vem som kommer få tjänsten väntas inom kort.  
 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs 

sammanträde 2020-01-23. 
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 3/2020 

”Budget 2020 och Verksamhetsplan 2020 – 2022”, 2020-01-23. 
 Verksamhetsplan 2020 – 2022 – Nämnden för samhällsskydd 

mellersta Skaraborg. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen och inkomna 
dokument till handlingarna. 
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2019/477 

§ 59 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett protokoll från Skaraborgs 
kommunalförbunds förbundsdirektions sammanträde. 
 
Ordföranden informerar om följande som behandlades på 
kommunalförbundets senaste sammanträde:  
 Information om en ny vision för hållbar besöksnäring. 
 Information om fullföljda studier och en skola för alla. 
 Diskussion om framtidens vårdinformationsmiljö. 
 Skaraborgsdagen i Vara den 30 januari. 
 Ny process kring regional infrastrukturplan. 
 Reviderad skrivelse kring åkermark som skickats in till länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektions 

sammanträde, 2020-02-07. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen och inkomna 
dokument till handlingarna. 
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2019/478 

§ 60 Rapport från de kommunala bolagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett protokoll från Tidaholms 
Bostads AB. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2020-01-29. 

 
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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