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Kommunstyrelsen

Sessionssalen/digitalt, 2020-11-25 kl 09:00-12:10
§§ 228-255
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson
(S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S) ej § 240, Hajrudin Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C),
Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD).
Tjänstgörande ersättare
Ida Davidsson (M) §§ 228-230, Peter Friberg (M) §§ 231-255, ej § 240
Othmar Fiala (S) och Birgitta Andersson (L) § 240

Ersättare
Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén (S), Charlotte Daremark (KD) §§ 228239, Birgitta Andersson (L), Ida Davidsson (M) §§ 241-255, Peter Friberg (M) § 228-230.

Tjänstepersoner
Eva Thelin, kommundirektör
Maria Olsson, socialchef, §§ 228-229
Linnéa Bengtsson, näringslivsstrateg, § 230
Henrik Johansson, ekonomichef, §§ 231-241
Karin Hammerby, sekreterare
Justering
Utses att justera: Ambjörn Lennartsson (M)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Karin Hammerby

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Ambjörn Lennartsson (M)
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§ 228 Information från socialchef Maria Olsson
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Maria Olsson presenterar sig själv och sina tankar om framtidens
äldreomsorg och svarar på frågor.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 229 Information om arbetsmarknaden i Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Maria Olsson informerar om arbetslösheten i kommunen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 230 Information om näringslivet i Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Linnéa Bengtsson informerar om aktuellt arbete med
näringslivsfrågor i kommunen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/69

§ 231 Information om ekonomiskt nuläge
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson, ekonomichef, meddelar att det inte är något att informera
om förutom dagens ekonomiärenden.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/122

§ 232 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende
januari-oktober 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under oktober månad har ekonomiavdelning inlett ett arbete med att utveckla
månadsrapporterna så att de blir enklare att läsa och förstå. Från och med
oktober månad använder kommunens förvaltningsekonomer samma mall då
de skriver de olika avsnitten i rapporten. På så sätt blir det enklare att jämföra
rapporter från olika nämnder samt att följa den ekonomiska utvecklingen för
respektive nämnd över tid.
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2020 visar ett överskott på 3,0 miljoner
kronor. Överskottet beror främst på budgeterade medel för att kunna hantera
oförutsedda utgifter inom Tidaholms kommun.
I prognosen ingår en positiv avvikelse mot budget på 1,2 miljoner kronor som
kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa på grund av minskade
kostnader för personalbefrämjande åtgärder samt vakanser som inte har
tillsatts med anledning av nuvarande anställningsrestriktioner. Detta innebär
att kommunledningsförvaltningen för närvarande har en begränsad
personalstyrka.
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-oktober 2020”, förvaltningsekonom Federico
Dell'Anna, 2020-11-13.
 Månadsrapport – oktober 2020 (Kommunstyrelsen).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/121

§ 233 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari-oktober 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
 att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
 att nämnderna i helårsprognosrapporten uppdaterar och kompletterar
nämndens anpassningsåtgärder avseende 2020.
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.
Samtliga protokoll för nämnderna saknades, med anledning av den snäva
tidsplanen, vid utskick av denna tjänsteskrivelse.
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 ett överskott mot budget och
kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans. Prognoserna
från samtliga övriga nämnder (BUN, SON, SBN) indikerar underskott mot
respektive budget.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills
beslutet hävs.
Kommunstyrelsen har föreslagit Kommunfullmäktige att anta en reviderad
investeringsbudget för 2020.
Kommunstyrelsen har under våren beslutat att begära in åtgärdsplaner från
samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
SON, BUN och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för
2020 uppnår inte en budget i balans. Kommunledningsförvaltningen kan
konstatera att nämnderna inte kompletterat sina åtgärdsplaner sedan
avvikelsen uppkommit.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,0
procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 4,6 miljoner kronor, vilket
är ett underskott mot budget på 18.5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,6
procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt
målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
- att nämnderna i helårsprognosrapporten uppdaterar och kompletterar
nämndens anpassningsåtgärder avseende 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av månadsrapport för Tidaholms
kommun avseende januari-oktober 2020, controller Louise Holmvik,
2020-11-16.
 Månadsrapport – oktober 2020 (Tidaholms kommun).
Sändlista
Alla nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/158

§ 234 Beslut om Strategisk plan och budget 2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona
 att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,25 % enligt SKR:s
rekommendation (cirkulär 20:7).
 att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220
miljoner kronor.
 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021.
 att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst
2,0 %.
 att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB).
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive
verksamhetsår.
 att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28 % på de lån som
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB).
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive
verksamhetsår.
 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun och
att detta sker under kommande treårsperiod.
 att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms
kommun
 att fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för god
ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket innebär:
 att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den
strategiska planen samt
 att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt
och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal
ekonomisk utjämning.
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för
åren 2021-2023 och har överlämnat den till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för
verksamhetsplaner samt budget.
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för
åren 2021-2023. Planen inkluderar
- resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys med finansieringsbehov
enligt upprättat förslag.
- en driftsbudget med ett resultatmål om 2,1 % för 2021, och resultatmål
mellan 2,1 - 2,2 % för åren 2022 - 2023.
- verksamheternas nettokostnader för 2021 om 755,7 miljoner kronor
(budgetramar)
- en investeringsbudget för 2021 på 59,1 miljoner kronor (skattefinansierad
verksamhet) och 11,6 miljoner kronor för affärsdrivande verksamhet (Vattenoch avloppsverk och renhållning).
Som bilaga till dokumentet återfinns den politiska överenskommelse som
samtliga representanter i kommunstyrelsens budgetberedning har skrivit
under.
Kommunstyrelsen har skickat med följande förslag på utredningsuppdrag:




Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att
detta sker under kommande treårsperiod.
Att uppdra till kultur -och fritidsnämnden att i samråd med övriga
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms
kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att återemittera ärendet med
följande motivering.
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen då kommunstyrelsens förslag till budget i nuläget
inte är finansierad i händelse av en eventuell kommande
folkomröstning som gör att Lindängens äldreboende ska vara kvar och
att miljöpartiets förslag till budget för 2021 ska beredas samt att väckta
tilläggsyrkanden som lagts under kommunfullmäktiges sammanträde
beaktas.
Budgetberedningen har berett ärendet och har utrett de frågor och förslag som
fanns i återremissen samt i de tilläggsyrkanden som behandlades på
kommunfullmäktige. Nedan redogör budgetberedningen för svaren under varje
fråga/yrkande.
Yrkande om återremiss
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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-

Runo Johansson (L) och Ingemar Johansson (L) yrkar på att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen då kommunstyrelsens förslag till budget i nuläget
inte är finansierad i händelse av en eventuell kommande
folkomröstning som gör att Lindängens äldreboende ska vara kvar och
att miljöpartiets förslag till budget för 2021 ska beredas samt att väckta
tilläggsyrkanden som lagts under kommunfullmäktiges sammanträde
beaktas.

Budgetberedningen anser att kommunstyrelsens förslag till budget är
finansierad. Att budgetförslaget skulle innehålla eventuella kostnader för
eventuellt kommande beslut är svåra att hantera i en budget. Budgeten utgår
från den verksamhet som finns och är planerad att bedrivas. Gällande
Lindängens äldreboende har ansvarig nämnd, social- och
omvårdnadsnämnden, fattat ett beslut om att flytta verksamheten.
Miljöpartiets budgetförslag
Miljöpartiets budget skiljer sig endast på en punkt från budgetberedningens
och kommunstyrelsens förslag. Frågan gäller driften av äldreboendet
Lindängen. Social- och omvårdnadsnämnden har fattat beslut att flytta
verksamheten på Lindängen för att minska nämndens kostnader. I
miljöpartiets förslag omfördelas medel från kommunens resultatöverskott till
social och omvårdnadsnämnden. Det innebär att kommunens resultatmål
sänks med ytterligare ca 25 %, från 2,1 % till 1,6 %. Att sänka resultatmålet
ytterligare skulle innebära följande:
o Kommunens upplåning för att finansiera investeringar ökar
ytterligare om resultatmålet sänks. Det innebär att kommunens
räntekostnader ökar. Kommunledningsförvaltningen ser inte att
den ökade räntekostnaden finns med i Miljöpartiets
budgetförslag. Räntekostnaden ökar med ca 0,1 miljoner
kronor per år vilket över lånets löptid på normalt 20 år
motsvarar en kostnad på ca 2,0 miljoner kronor.
o Marginalerna för kommunen att klara balanskravet (resultat
över noll) minskar. Det är en stor osäkerhet kring kommande
skatteintäkter för kommunen kopplat till försämrad konjunktur
(ej kopplad till Covid-19) samt till försämrad konjunktur till följd
av Covid-19 pandemin. Den prognososäkerhet som kommunen
budgeterat med är redan förbrukad på grund av försämrade
skatteprognoser som SKR levererade i oktober månad. Det
enda ytterligare kommunen har för att säkerställa ett överskott
är det budgeterade resultatet, som nu föreslås minskas
ytterligare.
o Nämnderna måste genomföra anpassningar inför 2021 och
kommande år. Inför 2022 ökar kommunens skatteintäkter och
bidrag endast med 0.8 %. Detta kommer innebära ytterligare
anpassningar i kommunens befintliga verksamheter. Att skjuta
upp beslut om anpassningar är en kortsiktig lösning och
problemet skjuts endast upp till kommunfullmäktige i juni
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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månad då beslut om strategisk plan och budget för 2022
behandlas.
I Miljöpartiets budgetförslag finns även tre stycken utredningsuppdrag
angivna.
1. Utred om det finns pengar som vi går miste om
Vi vill ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka
bidrag som finns att söka och i vilken omfattning Tidaholms kommun
skulle kunna utnyttja dessa.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet kring en motion gällande
detta i ärende 2019/436. Motionen kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde den 25 november.
2. Utred internhyresystemets konsekvenser
Vi vill ge Kommunledningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda internhyresystemet
och se över om det går att justera systemet för att slippa oönskade
effekter.
Kommunstyrelsen beslutade om Riktlinjer för internhyra § 115/2017, 2017-0607. I den står att syftet med Internhyran är att:
- Fördela lokalkostnader på verksamheterna och som innebär en ökad
kostnadsmedvetenhet i verksamheten, dvs. uppnå en god hushållning
med lokaler och därmed öka resurserna för kommunens
kärnverksamheter. Internhyra skall utgöra en del av nämndernas
kommunbidrag.
- Internhyran ska spegla lokalkostnaderna så att det underlättar för
verksamheten att väga kostnaderna för lokaler mot nyttan för
verksamheten.
- Säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas
värde bevaras
- Utveckla dialogen och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster
Kommunledningsförvaltningen anser att de dialogerna och den
medvetenheten som internhyran har skapat är positiv för kommunen. Att
verksamheter överväger att gå ur lokaler och samlokalisera verksamheter
innebär att syftet med internhyran uppnås enligt riktlinjen. Nämnderna får en
bättre överblick över de olika kostnaderna, och kan prioritera att fördela
kostnaderna på personal, lokaler eller övriga kostnader.
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 gett
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över internhyresmodellen.
Justeringar och tydliggöranden kan genomföras i modellen.
3. Utred hur medborgarna kan inkluderas i budgetprocessen. Vi vill ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur budgetprocessen kan göras
mer transparent.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Budgetberedningen är beredande till Kommunstyrelsen. Hur budgetprocessen
ska bedrivas i Tidaholms kommun är en politisk fråga som
kommunledningsförvaltningen därför inte har några yttranden om.
Övriga tilläggsyrkanden
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunfullmäktige, av de extra medel i BP (Regeringens
budgetproposition) som tilldelas SON, gör en riktad budgetprioritering
på 6 miljoner kronor med syfte att behålla Lindängen och att förstärka
hemvården.
Social- och omvårdnadsnämnden har enligt budgetberedningens förslag fått
en utökad budgetram med 10,2 miljoner kronor i en särskild budgetprioritering.
Denna utökning innebär att om nämnden genomför de beslutade
anpassningar som nämnden beslutat om finns förutsättningar för nämnden att
nå en budget i balans. Det innebär att om 6,0 miljoner kronor av de 10,2
miljoner kronor som nämnden erhållit ska gå till finansiering av Lindängen i
första hand måste en annan anpassning motsvarande 6,0 miljoner kronor
genomföras.
-

Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta
ställning till budgetberedningens förslag utan beaktande av bilagan.

Det är upp till varje ledamot att beakta bilagan eller inte. Bilagan är en
överenskommelse mellan deltagarna i budgetberedningen.
-

Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anslagna medel, 13,8 miljoner kronor, för förskola i Ekedalen tas bort.

Lokalerna i den befintliga förskolan i Ekedalen måste åtgärdas på grund av ett
flertal identifierade arbetsmiljöproblem. Antingen genom åtgärder i de
befintliga lokalerna eller genom en ny lokalisering av förskolan i Ekedalen.
-

Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anslagna medel, 5 miljoner kronor, för ”Rudbecks gymnasiet-lösning
matsal” tas bort.

Frågan gällande matsal för Rudbecksgymnasiet har diskuterats under en lång
tid. Denna investering skulle ge en möjlighet till att hitta en långsiktig lösning
gällande mat och matsal för Rudbecksgymnasiet. Investeringen är initierad av
barn- och utbildningsnämnden som anser att detta är en viktig fråga för
nämndens verksamhet.

Ordförandes sign
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-

Karin Olofsson (MP) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag skrivs in i Strategiska
mål för Tidaholms kommande budget.

Kommunen måste förhålla sig till alla lagar som styr kommunens
verksamheter oavsett om de är omnämnda i kommunens strategiska plan.
Tidaholms kommun har under senaste åren haft en hög investeringsbudget.
Detta samtidigt som kommunen de senaste åren 2019 och 2020 inte uppnått
resultatmålen, vilket inneburit en ökad upplåning för kommunen. Mot
bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge
med fortsatta investeringsbehov så förespråkar kommunledningsförvaltningen
ett resultatmål om minst 3,0 % av skatter och generella bidrag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
- att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1.25% enligt SKR:s
rekommendation (cirkulär 20:7).
- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220
miljoner kronor.
- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2.0% för 2021.
- att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst
2,0 %.
- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som kommunen
gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på
låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som kommunen
gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på
låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
- Att uppdra till barn och utbildningsnämnden att i samråd med berörda
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att
detta sker under kommande treårsperiod.
- Att uppdra till kultur och fritidsnämnden att i samråd med övriga
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms
kommun
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att målen för god ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket
innebär:
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den
strategiska planen samt
Ordförandes sign
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-

att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt
och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal
ekonomisk utjämning.

Ordföranden framför som tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige
enligt förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande.
Lennart Nilsson (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Strategisk plan och budget 2021-2023”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2020-11-12.
 Strategisk plan och budget 2021–2023.
 Strategisk plan och budget 2021–2023 – Bilaga.
 Miljöpartiets förslag till budget, 2020-10-15.
 Kommunfullmäktiges beslut § 101/2020 ”Beslut om strategisk plan och
budget 2021-2023”, 2020-10-26.
 Kommunstyrelsens beslut § 184/2020 ”Beslut om strategisk plan och
budget 2021-2023”, 2020-10-14.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om strategisk plan och budget för år 20212023”, controller Louise Holmvik, 2020-09-14.
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2020/356

§ 235 Information om budget kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen informerar om kommunstyrelsens budget för år 2021.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om budget kommunstyrelsen för år
2021”, förvaltningsekonom Federico Dell'anna, 2020-11-17.
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§ 236 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 111 317 515 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets låneskuld uppgår till 111 317 515 kr per 2020-12-31.
Bolaget har även kommit in med begäran om utökad borgensram. Dessa
ärendet kommer att behandlas i början av 2021.

INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank

LÅNENR
116430
122599
90080
127345
91206
94834
106786
128250
111098
111099
122597
128618
128619
8354-3,655 176 330-0
8354-3,655 176 315-1

LÖPTID

LÅNESKULD
2019-12-31

2023-11-13
2020-05-05
2020-08-22
2023-11-13
2021-09-15
2021-09-15
2020-10-22
2025-05-12
2022-04-26
2022-06-26
2024-10-02
2025-09-30
2025-09-30
2021-02-10
2021-02-10

Budgeterad nyupplåning 2021
Summa låneskuld

9 498 557
2 774 089
10 275 000

INLÖSEN
AMORTERING
/AVSLUTAT
NYA LÅN 2020
2020
2020

-10 225 000
10 225 000

17 325 000
15 285 369
9 700 000
9 400 000
4 880 000
6 580 000

-9 400 000

15 000 000
8 200 000
8 200 000
5 000 000
1 078 500

-360 000
-146 000
-50 000
-25 000
-300 000
-420 000
-300 000

LÅNESKULD
2020-12-31

-198 000

9 138 557
2 628 089
0
10 200 000
17 025 000
14 865 369
0
9 400 000
4 640 000
6 340 000
14 900 000
8 150 000
8 150 000
5 000 000
880 500

-240 000
-240 000
-100 000
-50 000
-50 000

82 396 515

-19 625 000

41 625 000

-2 479 000

111 317 515

0
127 396 515

-19 625 000

41 625 000

-2 479 000

0
111 317 515

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 111 317
515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2020-11-12

Ordförandes sign
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§ 237 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 232 341 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets borgensram uppgår till 161 879 000 kr per 2020-12-31. Ingen
nyupplåning 2021 är budgeterad.
Den förändring avseende låneförpliktelse och leasingförpliktelse som
Kommunfullmäktige beslutade om 2020-10-26 kommer att genomföras den
2021-01-04 istället för under 2020. Därav förändringen som anges gällande
låneskulden 2021-01-04.
INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken

LÅNENR

LÖPTID

103507
117934
85819
129474
93302
105901
98320
122598
80697
112652
128251
112152
364973137
Nytt
Nytt

2020-10-22
2022-10-24
2020-12-01
2025-10-16
2022-12-01
2023-11-13
2020-06-01
2024-10-02
2021-09-15
2020-10-22
2023-11-13
2022-05-28
2026-12-31
2022-12-31
2022-12-31

Budgeterad nyupplåning 2021
Summa låneskuld

INLÖSEN
LÅNESKULD /AVSLUTAT
2019-12-31
2020
10 100 000
5 150 000
32 000 000

NYA LÅN
2020

-9 200 000
-32 000 000
32 000 000

32 000 000
9 101 000
21 900 000

-21 700 000
21 700 000

21 700 000
15 680 000

-13 880 000
23 080 000

12 800 000
10 500 000

INLÖSEN
AMORTERING LÅNESKULD /AVSLUTAT
2020
2020-12-31
2021-01-04
-900 000
-1 800 000
0
0
0
-1 252 000
-200 000
-400 000
-800 000
-1 800 000
0
-400 000
-1 500 000

0
3 350 000
0
32 000 000
32 000 000
7 849 000
0
21 300 000
20 900 000
0
23 080 000
12 400 000
9 000 000
0
0

NYA LÅN
2021-01-04

-9 000 000
47 677 200
31 784 800

LÅNESKULD
2021-01-04
0
3 350 000
0
32 000 000
32 000 000
7 849 000
0
21 300 000
20 900 000
0
23 080 000
12 400 000
0
47 677 200
31 784 800

170 931 000

-76 780 000

76 780 000

-9 052 000

161 879 000

-9 000 000

232 341 000

170 931 000

-76 780 000

76 780 000

-9 052 000

161 879 000

0
-9 000 000

232 341 000

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 232 341
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Energi AB”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2020-11-12.
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§ 238 Beslut om firmatecknare 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på
firmatecknare. Beslutet gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till firmatecknare för
Tidaholms kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med
2021-01-01.
Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan
nämnda utse var och en för sig av följande personer:
Anna-Karin Skatt

Eva Thelin

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser bank- och
plusgiromedel, utse var och en för sig av följande personer:
Henrik Johansson

Louise Holmvik

Anna Ståhl

Ekonomichef

Controller

Redovisningsansvarig

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom
med kontrasignering med en annan av följande personer:
Petra Larsson
Ekonomiassistent

Ylva Hagberg
Inköpssamordnare

Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent

Henrik
Johansson
Ekonomichef

Federico Dell’Anna

Louise Holmvik

Anna Ståhl

Förvaltningsekonom

Controller

Redovisningsansvarig

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av betalningar
via fil från individ- och familjeomsorgen, plusgiro 1831537-4, utse var och en
för sig av följande personer:

Ordförandes sign

Petra Larsson
Ekonomiassistent

Ylva Hagberg
Inköpssamordnare

Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent

Henrik Johansson

Federico Dell’Anna

Louise Holmvik

Ekonomichef

Förvaltningsekonom Controller

Justerandes sign
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Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skattedeklaration och
statsbidrag för mervärdeskatt, utse var och en för sig av följande personer:
Henrik Johansson
Ekonomichef

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

Louise Holmvik
Controller

Anna Ståhl
Redovisningsansvarig

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och
borgensåtagande utse var och en för sig av följande personer:
Anna-Karin Skatt
Kommunstyrelsens ordförande

Runo Johansson
Kommunstyrelsens vice ordförande

med kontrasignering med en annan av:
Henrik Johansson
Ekonomichef
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget gäller från och med 202101-01.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 119/2020, ”Beslut om firmatecknare 2021”,
2020-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om firmatecknare 2021”, förvaltningsekonom
Federica Dell´anna, 2020-11-02.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
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§ 239 Beslut om beslutsattestanter 2021 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på
beslutattestanter. Beslutet gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt förslag på beslutsattestanter för
kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens
verksamheter samt för balanskonton.
Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen får ekonomichef besluta om
ändring och komplettering av beslutattestanter under året för
kommunstyrelsens verksamheter och för balansräkning.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag på beslutattestanter. Förslaget gäller från och med
2021-01-01.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 120/2020, Beslut om beslutsattestanter
kommunstyrelsen 2021”, 2020-11-11
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om beslutsattestanter 2021
kommunstyrelsen”, förvaltningsekonom Federica Dell´anna, 2020-1102
 Attestanter balanskonton från 2021-01-01.
 Attestanter verksamheter kommunstyrelsen from 2021-01-01.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2020/145

§ 240 Beslut tillsynsärende social- och omvårdnadsnämndens
verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att frågorna till social- och
omvårdnadsnämnden från kommunstyrelsen är besvarade.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-13 att social- och omvårdnadsnämnden
senast den 20 maj 2020 skulle inkomma med en skriftlig redogörelse över
följande punkter:
 Hur arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans har
fortskridit under 2019 och början av 2020?
 Hur nämnden under 2020 avser att arbeta med åtgärder samt
fatta nödvändiga beslut för att nå en budget i balans?
Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslut i ärendet 2020-05-19 och
skickade svaret till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade sedan beslut 2020-08-12 att skicka tillbaka ärendet
till social- och omvårdnadsnämnden för att besvara fråga två: ”Hur nämnden
under 2020 avser att arbeta med åtgärder samt fatta nödvändiga beslut för att
nå en budget i balans?”
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020-10-20 att komplettera
svaret avseende fråga två.
Social- och omvårdnadsnämnden har i sitt senaste svar till kommunstyrelsen
angivet de anpassningar som nämnden fattat beslut om under 2020.
Anpassningarna avser både de som ger effekt under 2020 samt de som ger
effekt 2021. Totalt ger anpassningar för 2020 minskade kostnader på 3.7 mnkr
samt ytterligare anpassningar 2021 som ger 13.0 mnkr. Totalt har nämnden
således fattat beslut som totalt ger en minskad kostnad motsvarande 16.7
mnkr. I beslutsunderlaget finns en specifikation framtagen över samtliga
beslutade anpassningar.
I kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan och budget för 2021-2023 är
förslaget att social- och omvårdnadsnämnden erhåller ett tillskott för 2021 på
10.2 mnkr. Detta är medel från de ökade statsbidrag som Tidaholms kommun
erhållit avseende 2021.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av social och
omvårdnadsnämndens komplettering. Förvaltningen anser att frågan är
besvarad. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att uppmana social- och
omvårdnadsnämnden att verkställa beslutade anpassningar och säkerställa
att anpassningen får den effekt som förväntats.
Ordförandes sign
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Social- och omvårdnadsnämnden har i förslag till Strategisk plan och budget
en utökning av budgetramen på 10.2 mnkr. Tack vare dessa medel och de
beslutade anpassningarna anser förvaltningen att det finns förutsättningar för
Social- och omvårdnadsnämnden att uppnå en budget i balans för 2021. För
att det ska vara möjligt måste samtliga anpassningar genomföras samt få den
effekt som förväntats, annars måste ytterligare anpassningar beslutas om inför
2021. Det finns en osäkerhet kring de extra medel som nämnden erhållit för
2021 på 10.2 mnkr. Det är enligt budgetpropositionen (ej beslutad) endast 6,0
mnkr av dessa medel som är varaktiga för kommunen. Detta innebär att
Social och omvårdnadsnämnden måste fortsätta ta fram ytterligare
anpassningar inför år 2022.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att frågorna till
social- och omvårdnadsnämnden från kommunstyrelsen är besvarade.
Beslutsgång
Anna Zöögling (S) och Peter Friberg (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut av ärendet.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 128/2020 ” Beslut tillsynsärende social- och
omvårdnadsnämndens verksamhet”, 2020-11-11.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 93/2020 ”Beslut

tillsynsärende social- och omvårdnadsnämndens verksamhet”,
2020-10-20.
 Kommunstyrelsens beslut § 152/2020, ”Beslut tillsynsärende socialoch omvårdnadsnämndens verksamhet”, 2020-08-12.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 49/2019 ”Beslut
tillsynsärende social- och omvårdnadsnämndens verksamhet”,
2019-05-19.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Revisorerna
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§ 241 Beslut motion - utreda hur Tidaholm bäst kan bevaka både
EU-fonder och riktade statliga medel
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka
ansökningar från EU-s utvecklingsfonder och riktade statsbidrag.
För att få en kunskap om hur närliggande kommuner hanterar frågan som
ärendet gäller har kontakt tagits med några kommuner. Vara kommun har
tidigare haft en anställd tjänsteperson som bevakat och gett stöd till
förvaltningarna. Denna tjänst är vakant och hur tjänsten ser ut framöver är inte
klargjort. Hjo kommun har ingen övergripande tjänsteperson utan bevakning
görs av representanter inom verksamhetsområdet. Falköpings kommun
arbetar med att ingå i SERN* nätverk för EU samarbete övergripande men har
i nuläget svårt att prioritera arbetet utifrån befintlig resurs. Inom nämnderna är
de ansvariga inom sina respektive verksamhetsområde och deltar i olika
nätverk för att bevakning exempelvis logistik- och bionätverk. Det har
utmynnat i flera projekt kring Falköpings politiska prioriterade områden för
utveckling.
I Tidaholms kommun ligger i nuläget ansvaret på respektive nämnd/förvaltning
att bevaka utifrån sitt verksamhetsområde. För Tidaholms kommun är
kommunledningskontoret behjälpligt i mån av tid vid ansökning samt stödjer
nämnderna vid sökning av olika typer av fonder etcetera utifrån
verksamheternas utmaningar. Dock måste respektive nämnd lyfta frågan om
stöd från kommunledningskontoret.
Viktigt i sammanhanget är att bevakning utgår från de bidrag som ligger i linje
med nämndens mål/uppdrag och inte skapar nya aktiviteter så att resurser
styrs om för att uppnå ett visst bidragskriterium.
Inom barn- och utbildningsnämnden finns en rutin om riktade statsbidrag
antagen av Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-03-15 vilken beskriver
förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och bevakning av riktade
statsbidrag. Rutinen beskriver även vilka beslut som fattas av nämnd
respektive förvaltning vid hantering av riktade statsbidrag. Här finns inom
kommunledningskontoret ett uppdrag att ta fram en rutin som gäller alla
förvaltningar. Denna ska vara klar under 2020.
* SERN är resultatet av en långsiktig process för samarbete och utbyte mellan italienska och svenska aktörer. Deras mål
är att öka samarbetet mellan nätverksmedlemmarna, mellan Italien och Sverige och mer generellt mellan norra och södra
Europeiska unionen.
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Utifrån de behov och utmaningar som respektive nämnd har ligger bevakning
och ansökning under deras ansvar.
För att utöka möjlighet att bevaka olika typer av fonder och bidrag med en
övergripande gemensam resurs måste kommunen anställa en ny resurs som
ska jobba med frågan, då kommunen inte har några dedikerade resurser som
kan jobba med detta i befintlig tjänst. Kommunledningsförvaltningen ser i
dagsläget inte det som möjligt att nyanställa en resurs för att jobba med dessa
frågor.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 130/2020 ”Beslut motion - utreda hur
Tidaholm bäst kan bevaka både EU-fonder och riktade statliga medel”,
2020-11-11
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2019-11-25.
 Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka
ansökningar från EU-fonder och riktade statsbidrag, 2019-10-28.
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2020/344

§ 242 Beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken enligt upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att
revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken enligt upprättat förslag.
För myndighetsutövning enligt miljöbalken använder sig
samhällsbyggnadsförvaltningen av en taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Nuvarande taxa antogs 2015-12-14 av kommunfullmäktige och bedöms vara i
behov av redaktionella ändringar.
Föreslagna revideringar avser endast redaktionella ändringar för att taxan ska
följa aktuell lagstiftning. Nivå på timtaxa och tidsfaktorer/avgifter är desamma
som befintlig antagen taxa.
Förslag på revideringar är enligt följande:
o I taxebilaga 1 ändras skrivning ”prövning för lokala
hälsoskyddsföreskrifter” för vara anpassade till gällande lokala
hälsoskyddsföreskrifter.
o I taxebilaga 2 revideras SNI koder (VK/KK) för att stämma överens
med gällande lagstiftning.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken enligt
upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 123/2020, ” Beslut om taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalken”, 2020-11-11
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-11-02
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 1114/202, ”Beslut om revidering
av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 2020-10-01.
 Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken,
2020-09-24.
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2020/369

§ 243 Beslut om taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslag
på reviderad taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar, att
gälla från och med 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/avfall har tagit fram ett förslag till
reviderad VA-taxa. Ändringarna är mestadels redaktionella då tekniska
nämnden övergått till samhällsbyggnadsnämnden. Ändringarna är markerade i
taxedokumentet med röd text och föreslås gälla från den 1 januari 2021.
I revideringsförslaget föreslås avgifternas reglering enligt index lyftas från
Tekniska kontorets ansvar till beslut av samhällsbyggnadsnämnden.
Dokumentet kommer också göras tillgängligt för publicering på webb för att
uppfylla ny lagstiftning.
I takt med att utredningar i befintligt VA-nät genomförs och att planer för
reinvesteringar upprättas finns behov av kommande prisökning för att fortsatt
hålla en budget i balans. Därför har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om
en indexreglering av befintlig taxa enligt den reglering som ska ske enligt
gällande taxa. De indexreglerade beloppen är också rödmarkerade i
taxeförslaget.
Reglering av avgifter enligt index 337,27 (2020-09) och index enligt tidigare
taxeändring 323,62 (2017-10) ger en höjning med 4 %.
Reglering av anslutningsavgifter enligt index 337,27 (2020-09) och 305,56
(2008-10) samt 323,62 (2017-10) ger en höjning på 4 % respektive 10 %.
En omvärldsanalys är gjord för brukningsavgifter och anslutningsavgifter för
närliggande kommuner, där Tidaholm fortsatt kommer att ligga bland de lägre
avgifterna för villa. Jämförelsen baserad på taxa enligt 2021 i Skövde och
Tidaholm och i Falköping och Hjo taxa för 2020.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta föreslag på reviderad taxa för allmänna vatten och
avloppsanläggningar, att gälla från och med 2021-01-01.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 124/2020, ”Beslut om taxa för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar”, 2020-11-11.
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 202011-03.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 133/2020, ”Beslut om revidering
av VA-taxa”, 2020-10-29.
 Förslag till reviderad Taxa för allmänna vatten och
avloppsanläggningar, 2020-10-21.
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§ 244 Beslut om taxa för odlingslotter
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för odlingslotter enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-0101.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag på en reviderad taxa för
odlingslotter som upplåts av Tidaholms kommun.
Som en del av nämndens arbete med att uppdatera regelverket och strukturen
för upplåtelse av kommunens odlingslotter föreslår nämnden en ändring av
hur taxan för odlingslotter är uppbyggd, samt en uppdatering av avgifternas
storlek.
Den årliga avgiften för odlingslotter föreslås bli ändrat från ett fast pris per
odlingslott till en beräknad avgift utifrån den faktiska storleken på
odlingslotterna, detta då lotterna i stor utsträckning varierar i storlek. Taxan
föreslås därför utgöras av ett fast kvadratmeterpris om 5 kronor per
kvadratmeter.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet framförs synpunkter om att det
handlar om avgift och inte taxa för odlingslotter, och att
samhällsbyggnadsnämnden bör kunna ta beslut om dessa avgifter framöver.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera taxa för odlingslotter enligt upprättat förslag, att
gälla från och med 2021-01-01.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 125/2020, ”Beslut om taxa för odlingslotter”,
2020-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för odlingslotter”, vik
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-11-03.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2020 ”Beslut om revidering
av taxa för odlingslotter”, 2020-10-01.
 Förslag till reviderad taxa för odlingslotter, 2020-09-09.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 245 Beslut om tomtkö och tomtpris i Kungslena
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta en
tomtkö för tomter i Kungslena enligt detaljplan S170, med ett
kvadratmeterpris om upp till 300 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-10-01 (§ 116/2020) beslutat
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
upprätta en tomtkö för tomter i Kungslena enligt detaljplan S170, med ett
kvadratmeterpris om 300 kr.
Kommunfullmäktige har 2017-09-25 (§ 105/2020) beslutat att priset för villaoch flerfamiljstomter ska vara 50-200 kr/m2. Inom den beslutade prisnivån
delegerade kommunfullmäktige till tekniska nämnden (dvs. nuvarande
samhällsbyggnadsnämnden) att prissätta tomter. Den föreslagna
prissättningen av de blivande tomterna i Kungslena är alltså högre än den
tidigare beslutade prisnivån vilket innebär att det är kommunfullmäktige som
ska besluta om priset.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att till grund för den
föreslagna prissättningen ligger erfarenheter från Rosenberg, geografiska
läget samt en omvärldsanalys.
Vid kontakt med samhällsbyggnadschefen utvecklar han ovan enligt följande.
Tomtpriserna i Rosenberg täckte inte de faktiska slutliga kostnaderna för
exploateringen av området. Med hänsyn till hur många tomter det är fråga om
i Kungslena (åtta) och exploateringskostnaderna behöver kommunen ta ut ett
pris om 300 kr/m2 för att inte riskera för höga kostnader för kommunen. Även
det geografiska läget med närheten till Skövde samt det unika i Kungslenas
kulturmiljö motiverar priset. Omvärldsanalysen av närliggande kommuners
tomtpriser har visat att Tidaholms kommun ligger bland de lägre priserna.
Med hänsyn till ovanstående anser kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige ska besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att upprätta en tomtkö för tomter i Kungslena enligt detaljplan
S170, med ett kvadratmeterpris om 300 kronor.
- Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Peter Friberg (M),
Mikael Hallin (C) och Lennart Nilsson (SD) framför ett ändringsyrkande
till arbetsutskottets förslag till beslut och föreslår att kvadratmeterpriset
ska vara upp till 300 kronor.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta enligt arbetsutskottets förslag med Runo Johanssons med fleras
ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut ”Beslut om tomtkö och tomtpris i Kungslena”,
2020-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tomtkö och tomtpris i Kungslena”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-30.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116/2020 ”Beslut om
upprättande av tomtkö i Kungslena” 2020-10-01.
 Plankarta S170, antagen 2019-06-24.
 Kommunfullmäktiges beslut § 105/2020 ”Beslut om justering av
prisnivå för industri- och villatomter”, 2017-09-25 (KS 2017/174).
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§ 246 Beslut om färdtjänstreglemente
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag
till reviderat gemensamt färdtjänstreglemente att gälla från och med
den 1 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med en information kring att
Skaraborgs direktion och DKR (det delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg)
2020-05-08 har beslutat att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta
förslag till gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg.
DKR (det delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg) arbetar för närvarande
med att ta fram förslag till nya styrande dokument för Färdtjänst i Skaraborg.
Detta på grund av att den allmänna kollektivtrafiken görs om avseende zoner
och taxor etc. DKR föreslår därför att reglementet för färdtjänst revideras
samband med att Västtrafiks nya zonindelning träder i kraft. Beslut om
antagande av gemensamt färdtjänstreglemente ska tas i respektive kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat
färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 januari 2021.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden som föreslår
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till
reviderat färdtjänstreglemente.
I den tjänsteskrivelse som utgör beslutsunderlag för
samhällsbyggnadsnämndens beslut framhålls att nya styrande dokument
behöver tas fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken görs om både vad
gäller zoner och taxor. Bland annat försvinner baspris kommun, som utgör en
av grunderna för dagens prissättningsmodell för färdtjänstresor. Den fjärde
november 2020 upphör även dagens 49 kommunzoner och ersätts istället av
tre större zoner (A,B,C) inom Västra Götalandsregionen.
Förslaget till revidering av färdtjänstreglemente är gemensamt framtaget av en
mindre arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare och chefer som har
sammankallats av Skaraborgs kommunalförbund att arbeta med inriktning,
underlag och beredning av beslutsförslag till Skaraborgs direktion/DKR
(Delregionalt Kollektivtrafikrådet).
Den föreslagna revideringen av det gemensamma färdtjänstreglementet
framgår i Bilaga 1: Färdtjänstreglemente.
De föreslagna revideringarna gäller:
 Punkt 4: Återkallande av tillstånd (ny punkt).
 Punkt 11: Avgift.
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Punkt 14: Färdtjänstområde. Motsvarar punkterna 13
Kommunfärdtjänst och 14 Regionfärdtjänst i nu gällande reglemente.

I bilaga 2 framgår mer detaljerad information vilka ändringar som är gjorde i
reglementet. Gulmarkerad text innebär någon form av nytillkommen eller
ändrad text jämfört med nu gällande reglemente. Överstruken text innebär text
som är borttagen i det reviderade reglementet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att förslaget innebär att
egenavgiften för färdtjänstberättigade lämnas oförändrad vid kortare resor
inom 1-3 kommuner. De kortare resorna är de vanligaste resorna och utgör
över 90 procent av resorna i Skaraborg, vilket framkommer av bilaga 3,
Sammanställning av färdtjänstresor 2019 Tidaholms kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller vidare att för de längre
färdtjänstresorna blir det en dyrare egenavgift med den nya taxan.
Färdtjänstområdet utökas också till att nu innefatta kranskommuner utanför
länet samt hela Västra Götalands län. Arbetsresor och ungdomstaxa behålls.
Förslaget innehåller också ett förtydligande gällande återkallande av tillstånd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att priset på färdtjänstresor alltid
är föremål för diskussion och avvägningar. Förslaget till reglemente innebär att
priset för en färdtjänstresa inom egna kommunen kommer att vara oförändrad
i tre år (60 kronor 2019-2021) medan t ex priset på närtrafikresa räknats upp
med ca 2,8 procent årligen. De senaste åren har även kollektivtrafiken gjorts
mer tillgänglig, vilket gör att många färdtjänstberättigade kan använda den
allmänna kollektivtrafiken som en del av resan, så kallade kopplade resor.
Med Reshjälpskortet finns också möjlighet att ta med en vän/ledsagare utan
kostnad. Det finns dock flera förbättringar som behöver göras för att kopplade
resor ska fungera bättre, vilket kommer att beskrivas i det nya
Trafikförsörjningsprogrammet som tas fram för färdtjänst i Skaraborg, och som
presenterades vid Kommunalförbundets direktionsmöte den 11 september
2020.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta förslag till reviderat gemensamt färdtjänstreglemente
att gälla från och med den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 131/2020, ” Beslut om antagande av
gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg”, 2020-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av gemensamt
färdtjänstreglemente i Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund, 2020-1102.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 130/2020 ” Beslut om yttrande
angående revidering av färdtjänstreglemente”, 2020-10-29.
 Tjänsteskrivelse ” Förslag till revidering av Färdtjänstreglemente för
Skaraborg”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2020-08-12.
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 Bilaga 1, ”Förslag till reviderat färdtjänstreglemente”.
 Bilaga 2, ”Revidering av Färdtjänstreglemente” (detaljerad genomgång
av förändringarna).
 Bilaga 3: ”Sammanställning av färdtjänstresor 2019 Tidaholms
kommun”.
 Skrivelse Skaraborgs kommunalförbund, ”Tydliggörande av beslut
kring rekommendation av nytt Färdtjänstreglemente, samt
kommentarer på skrivelse ifrån Funktionshinderorganisationerna i
Skaraborg”, Tomas Boström, 2020-08-13.
 Skrivelse Skaraborgs kommunalförbund, ”Information om beslut i
Skaraborg direktion/DKR 8 maj 2020 – Beslut om att rekommendera
Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt
Färdtjänstreglemente i Skaraborg”, Tomas Boström, 2020-06-22.
 Skaraborgs färdtjänstbroschyr, Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 247 Beslut om kommunens klimatlöften - Klimat 2030
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta och genomföra fyra klimatlöften
under 2021:
 Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya
avtal.
 Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar.
 Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar.
 Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form
av en koldioxidbudget.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har sedan tidigare undertecknat ”Klimat 2030 – Västra
Götaland ställer om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet
om att regionen ska vara en fossiloberoende region 2030. Klimat 2030 är en
kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer såsom olika företag,
kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland.
Västra Götalands Regionen samt Länsstyrelsen har nu bjudit in Tidaholms
kommun att delta i ”Kommunernas klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är
en Klimat 2030:s satsning för år 2020 där alla Västra Götalands kommuner
bjuds in att anta klimatlöften utifrån en lista med 20 åtgärder där kommunen
har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Efter att
kommunen fattat beslut om sina klimatlöften ska detta meddelas Västra
Götalandsregionen samt Länsstyrelsen senast den 1 december. Klimat 2030
kommer sedan att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med
ambitionen att kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd.
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
besluta att anta och genomföra fyra klimatlöften under 2021, enligt följande:
 kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal,
 analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar,
 gör investeringar för energieffektiviseringar,
 och har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en
koldioxidbudget.
Nämnden framhåller i sitt beslut att samhällsbyggnadsförvaltningen under
2020 har genomfört en miljökalkylering av beslutade aktiviteter med bäring på
miljöstrategiskt arbete. Syftet har varit att kartlägga vilka av de aktiviteter som
är beslutade som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att skapa
maximal nytta i förhållande till resurser att arbeta med aktiviteterna.
Prioriteringen är gjord utifrån vilka positiva effekter som aktiviteterna har på
koldioxidutsläpp, hälsa och biologisk mångfald.
Ordförandes sign
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Uppdraget har utförts av CIT industriell Energi AB, ett dotterbolag till Chalmers
industriteknik. I uppdraget ingick även att utreda vilka klimatlöften som
kommunen rekommenderas att fokusera på.
Av 20 klimatlöften bedöms kommunen utföra två redan idag (producera egen
solel och 100 % förnybar el i kommunens elavtal). Utredningen har även
kommit fram till att kommunen bör fokusera på följande fyra klimatlöften 2021:
1. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal
Det innebär att kommunen ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter.
Kommunen ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av
varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis
matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning
2. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst
nytta (utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre
upphandlingar under 2021.
3. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta
och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i
egna byggnader/lokaler.
4. Vi har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en
årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med
kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en
utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta och
genomföra fyra klimatlöften under 2021:
 Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya
avtal.
 Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar.
 Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar.
 Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form
av en koldioxidbudget.
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 132/2020 ”Beslut om kommunens
klimatlöften 2021- Klimat 2030”, 2020-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunens klimatlöften 2021- Klimat
2030”, kanslichef Anna Eklund, 2020-11-02.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 128/2020 ”Beslut om
klimatlöften”, 2020-10-29.
 Inbjudan till kommunerna att delta i kommunernas klimatlöften inom
klimat 2030, Klimat 2030, 2020-06-10.
 Beskrivning av satsningen, Klimat 2030, 2020-06-10.
 Kommunernas Klimatlöften- Klimat 2030, 2020-06-10.
Sändlista
Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samtliga nämnder
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DNr.

§ 248 Beslut om julgåva till anställda
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ge samtliga anställda
per 2020-12-01 en julgåva på 300 kronor i form av ett presentkort på
Tidaholms handel samt att kostnaden på 500 000 kronor ska belasta
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning av ärendet
För att visa uppskattning till kommunens anställda och samtidigt främja lokal
handel föreslår personalutskottet att kommunen ger samtliga anställda i
Tidaholms kommun per 2020-12-01 en julgåva på 300 kronor per anställd i
form av presentkort på Tidaholms handel.
Kostnader för julgåvan beräknas bli 500 000 kronor vilket föreslås belasta
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Förslag till beslut
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ska
ge samtliga anställda per 2020-12-01 en julgåva på 300 kronor i form
av ett presentkort på Tidaholms handel samt att kostnaden på 500 000
kronor ska belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
- Runo Johansson (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
 Personalutskottets beslut § 1/2020, ”Beslut om julgåva till anställda”,
2020-11-23.
Sändlista
Personalavdelningen
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2019/472

§ 249 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 2020-11-04.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare
Karin Hammerby, 2020-11-17
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-1111.
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören, 2020-11-16.
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 2011-1105.
 Förteckning över nyanställda 2020-04--01-04-31, 2020-10-01--10-31.
 Delegationsbeslut fattat av personalkonsulent, 2020-04-20.
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2019/473

§ 250 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 2020-10-24 – 2020-11-17.
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2010/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
Ordförandes sign

Justerandes sign

SKR - Cirkulär 20:41 Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska
Kommunalarbetarförbundet
SKR - Cirkulär 20:42 Överenskommelse om ändringar i
Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
SKR - Cirkulär 20:43 Överenskommelse om Lön och
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare
– PAN 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet
SKR - Cirkulär 20:44 Huvudöverenskommelse om lön m.m. HÖK 20 - med OFR Allmän kommunal verksamhet
SKR - Cirkulär 20:45 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för
2020
SKR - Cirkulär 20:46 Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform
Delegationsbeslut - Social- och omvårdnadsnämnden
beslutar att tillsvidare stänga dagverksamheten för äldre
Beslut om stängning av Saga Teaterbiografen med anledning
av covid-19
Beslut om stängning av turistbyrån med anledning av covid19
Beslut om stängning av den öppna ungdomsverksamheten
med anledning av covid-19
Beslut om stängning av biblioteket med anledning av covid-19
Beslut om stängning av Barnens hus med anledning av covid19
Beslut om stängning av idrottshallar med anledning av covid19
Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning
av covid-19
Beslut om stängning av tillfällig uthyrningsverksamhet i
Bibliotekshuset med anledning av covid-19
Beslut om revidering av beslut om stängning av biblioteket
med anledning av covid-19
Beslut om revidering av beslut om stängning av den öppna
ungdomsverksamheten med anledning av covid-19
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KS 2020/134
KS 2020/304
KS 2020/363
KS 2020/370
KS 2020/377

Beslut om revidering av beslut om stängning av Saga
Teaterbiografen med anledning av covid-19
Länsstyrelsen Västra Götalands län - Beslut om kommuntal
för mottagande av nyanlända 2021
Skrivelse från Brottsofferjouren - Hotad eller hatad?
Beslut SBN 2020-10-29
Beslut om ekologisk hållbarhetsstrategi och koldioxidbudget
Strålskyddsstiftelsen m.fl - Vetenskapsmän, läkare och
folkvalda begär moratorium för 5G

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator
Marie Anebreid, 2020-10-30.
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§ 251 Information från kommunalrådet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Presidiet har tillsammans med kommundirektören haft träffar med
övriga nämnders presidier.
 Möte med SMS om ekonomi och nationella beslut som har tagits om
samordning av ledningssystemet.
 Regional ledningskonferens med landshövdingen, Anders Danielsson
med flera.
 Skaraborgs Kommunalförbunds presidium har extra möten om
näringslivsfrågor och Covid-19.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
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2019/475

§ 252 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om Covid-19-läget:
 Personalfrågor
 Samverkan mellan alla kommundirektörer i Sverige
 Skolan
 Nya vacciner
 Kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
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2019/476

§ 253 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att
rapportera.
Othmar Fiala (S) meddelar att nästa möte i nämnden är den 3 december.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
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§ 254 Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att
rapportera, och informerar om att nästa möte är i början av december.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
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2019/478

§ 255 Rapport från de kommunala bolagen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att
rapportera
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
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