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2020/67 

§ 61 Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
avseende år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse för år 2019. Verksamhetsberättelsen innehåller en 
beskrivning av året som har gått och en ekonomisk redogörelse.  
 
Kommunstyrelsens resultat uppgår till 11,75 miljoner kronor för år 2019. 
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och riktade 
budgetprioriteringar samt på lägre pensionskostnader. Resultatet är 
preliminärt fram tills årsredovisningen är beslutad. 
 
Kommunstyrelsen har, § 211/2019, beslutat att samtliga nämnder ska 
redovisa samverkansavtal i samband med årsredovisningen. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en rapport för detta.   
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 31/2020 ”Beslut om 

kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avseende år 2020”,  
2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019”, 
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2020-02-05. 

 Verksamhetsberättelse (Kommunstyrelse) 2019 
 Avtalssamverkan (Kommunstyrelse). 
 

Förslag till beslut 
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:  

− att godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 
kommunstyrelsen avseende år 2019. 

− att godkänna rapport över avtalssamverkan.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar:  
− att godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 

kommunstyrelsen avseende år 2019. 
− att godkänna rapport över avtalssamverkan.  

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
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2020/92 

§ 62 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende 
år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för år 2019.  
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 4,0 mnkr. Detta är en försämring 
jämfört med 2018 med 13,0 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till – 18,8 mnkr.  
 
Av kommunens 10 strategiska mål, är två gröna vilket betyder att de är 
uppnådda, medan åtta är gula vilket indikerar att kommunen närmat sig målen 
men inte uppnått dem. 
 
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen redovisas att kommunen 
uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det så kallade 
balanskravet.  
 
Investeringar för år 2019 uppgår till 142,3,0 mnkr. Detta är 38,0 mnkr lägre än 
budgeterat. Detta beror främst på att investeringar inom vatten- och 
avloppsverk och renhållningsverk inte blivit genomförda. Ombudgeteringar till 
år 2019 föreslås uppgå till 39,1 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, § 211/2019, att samtliga nämnder ska redovisa 
samverkansavtal i samband med årsredovisningen. Nämnderna har därför 
fattat beslut om att godkänna en rapport över samverkansavtal. Dessa 
rapporter har sedan kommunledningsförvaltningen sammanställt till en 
övergripande rapport för kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2019”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2020-03-23. 
 Årsredovisning 2019. 
 Rapport avtalssamverkan. 
 Jävsnämndens beslut § 3/2020 ”Beslut om verksamhetsberättelse för 

jävsnämnden avseende år 2019”, 2020-03-06. 
 Valnämndens beslut § 1/2020 ”Beslut om redovisning av generell 

avtalssamverkan”, 2020-03-05. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32/2020 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden avseende år 
2019”, 2020-02-27. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2020 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2019”, 2020-02-18. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättat 
förslag på ombudgeteringar av investeringar från år 2019 till år 2020. 
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− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

- att godkänna Tidaholms kommuns årsredovisning för år 2019.  
- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag på 
ombudgeteringar av investeringar från år 2019 till år 2020. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- att godkänna Tidaholms kommuns årsredovisning för år 2019.  
- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
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2020/122 

§ 63 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende 
januari - februari år 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2020 visar ett överskott på 3,6 
miljoner kronor. Överskottet beror på budgeterade medel för att kunna hantera 
oförutsedda utgifter inom kommunstyrelsen och Tidaholms kommun.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas hålla en budget i balans. 
 
Antalet tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningens avdelningar är 40 
anställda motsvarande 38 årsarbetare. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kommunstyrelsen avseende 

januari - februari 2020”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna,  
2020-03-24. 

 Månadsrapport – februari 2020 (Kommunstyrelsen). 
 
Förslag till beslut 

‒ Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport 
samt att lägga den till handlingarna. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
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2020/121 

§ 64 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari - februari år 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och budget för åren 2019-2021 att samtliga nämnder ska ta fram en 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober 
månad.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnd vidta åtgärder för 
att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och 
är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.    
 
Prognoserna från barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden indikerar underskott för helåret 2019.  Nämnderna har i 
sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. Effekten av åtgärdsplanerna för år 
2019 innebär inte att nämnderna kommer uppnå en budget i balans för 
innevarande år.   
 
Det finns inte beslutad information om eventuella avvikelser i kultur- och 
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att tillgå. Därför antas att 
dessa nämnder har en budget i balans.   
 
Budgeten för år 2020 ger ett resultat på 23,1 mnkr vilket motsvarar 3,0% av 
skatter och bidrag. Prognosen efter februari månad visar ett resultat på 
4,4 mnkr vilket är ett underskott mot budget på 27,5 mnkr. Det motsvarar 0,6% 
av skatter och bidrag vilket betyder att kommunen inte uppnår sitt målvärde för 
god ekonomisk hushållning om 3,0% av skatter och bidrag. Om prognosen för 
resultatet består innebär det att kommunen kommer behöva återställa 
resultatet.   
 
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver de befintliga 
månads- och delårsrapporterna, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 
helårsprognos till kommunstyrelsen för innevarande år. Beslutet anger att 
rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.  
 
Eftersom nämndernas och kommunstyrelsens sammanträdesplan har 
uppehåll under sommaren bör helårsprognoserna utgå under juni och juli för 
att sedan återupptas efter augusti. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för Tidaholms kommun avseende 

januari – februari år 2020”, controller Louise Holmvik, 2020-03-25. 
 Månadsrapport – februari 2020 (Tidaholms kommun). 
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Förslag till beslut 
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:   

− att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 
handlingarna. 

− att nämnder med underskott ska inkomma med åtgärdsplaner 
som får effekt och når en budget i balans för 2020 till 
kommunstyrelsens  sammanträde 6 maj 2020.  

− att inte begära in helårsprognoser från nämnderna för juni och 
juli 2020. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar:   
− att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 

handlingarna. 
− att nämnder med underskott ska inkomma med åtgärdsplaner 

som får effekt och når en budget i balans för 2020 till 
kommunstyrelsens sammanträde 6 maj 2020.  

− att inte begära in helårsprognoser från nämnderna för juni och 
juli 2020. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden  
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2020/69 

§ 65 Information om ekonomiskt nuläge 
 
Sammanfattning av ärendet 
Henrik Johansson, ekonomichef, informerar om det ekonomiska nuläget. 
 
Det oväntade utbrottet av viruset covid-19 påverkar redan samhällsekonomin i 
mycket hög grad. Det är oklart hur stor påverkan kommer bli på sikt men det 
finns risk för omfattande påverkan under lång tid framöver. Även Tidaholms 
kommuns ekonomi kommer påverkas av krisen.  
 
Tidaholms kommun hade stora ekonomiska utmaningar redan innan 
virusutbrottet. 
 
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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2020/96 

§ 66 Beslut om årsredovisning för stiftelsen samfonden vid 
Tidaholms grundskola avseende år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för 
stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola för år 2019.  
 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till förmån för elever vid 
kommunens grundskola.  
 
Ingen utdelning har skett under år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 35/2020 ”Beslut om 

årsredovisning för stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola 
avseende år 2019”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms 
grundskola 2019”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna,  
2020-03-06. 

 Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola 2019 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av 
förvaltare, godkänna årsredovisningen för stiftelsen samfonden vid 
Tidaholms grundskola avseende år 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola 
avseende år 2019. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden  
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2020/96 

§ 67 Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i 
Tidaholm avseende år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för 
stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2019.  
 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till behövande inom 
kommunen. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till 
kapitalet. 
 
Ingen utdelning har skett under år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 36/2020 ”Beslut om 

årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 
2019”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i 
Tidaholm 2019”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2020-03-06. 

 Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm 2019. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av 
förvaltare, godkänna årsredovisningen för stiftelsen sociala Samfonden 
i Tidaholm avseende år 2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för stiftelsen sociala Samfonden i Tidaholm 
avseende år 2019. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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2020/89 

§ 68 Beslut om yttrande till kommunrevisionen avseende 
granskning av ekonomistyrning inom social- och 
omvårdnadsnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av 
ekonomistyrningen inom social- och omvårdnadsnämnden för att bedöma om 
nämnden har en effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning. I samband med 
granskningen har en rapport upprättats. Kommunrevisionen rekommenderar 
kommunstyrelsen: 
 

− att utvärdera ändamålsenligheten av nuvarande 
resursfördelningsmodell genom att i större utsträckning kombinera 
politiska prioriterade mål med standardkostnader. 

− att inom ramen för sin uppsiktsplikt agera mer kraftfullt vid nämndernas 
och inte minst social- och omvårdnadsnämndens negativa ekonomiska 
utveckling. 

 
Tidaholms kommun har sedan år 2016 arbetat med en 
resursfördelningsmodell. 2020-03-11 bjöd budgetberedningen in 
kommunrevisionen till en presentation av kommunens budgetprocess och 
budgetmodell. 
 
Kommunens arbete med resursfördelningsmodell bygger på SKR:s skrivelse 
”Styr med resursfördelning”. Fördelning av medel i budgetprocessen sker i två 
steg. Steg ett är fördelningen av kommunens samlade budgetmedel med 
resursfördelningsmodellen. Detta steg görs av kommunledningsförvaltningen. 
Syftet med steg ett är att på ett rättvist och korrekt sätt, där fördelningen också 
går att härleda och åskådliggöra, fördela kommunens samlade budgetmedel. 
Det är detta som är resursfördelningsmodellen. I Steg två bereder 
budgetberedningen förslaget och fördelar om budgetmedel utifrån 
ambitionsnivåer och strategiska mål inom kommunen. 
 
I kommande budgetprocess och i strategisk plan och budget ska 
kommunstyrelsen förtydliga och beskriva stegen i budgetprocessen så att 
dessa framgår. 
 
Under år 2019 har kommunstyrelsens presidium bjud in nämndernas 
presidium för dialog gällande ekonomiska utmaningar i nämnderna. På 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-02 fattade kommunstyrelsen beslut 
om att införa löpande månadsrapporter och rapportering till kommunstyrelsen. 
Månadsrapporterna ska innehålla förslag på åtgärder för att nå en budget i 
balans.  
 
Kommunstyrelsen kommer vidta ytterligare åtgärder för att stärka 
uppsiktsplikten. Till kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-01 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen behandlar två 
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tillsynsärenden där de begär in svar från både barn- och utbildningsnämnden 
och social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Tillsynsärendet till social- och omvårdnadsnämnden syftar till att 
kommunstyrelsen begär in hur social- och omvårdnadsnämnden jobbar med 
att ta fram åtgärder för att nå en budget i balans.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande av granskningsrapport 

Ekonomistyrning social och omvårdnad”, ekonomichef Henrik 
Johansson, 2020-03-23. 

 Granskningsrapport - Ekonomistyrning inom social- och 
omvårdnadsnämnden, Deloitte AB 

 Granskning av Ekonomistyrning inom social- och 
omvårdnadsnämnden, Kommunens revisorer 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens 
yttrande daterat 2020-03-23 som sitt och skicka det till revisorerna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande daterat 
2020-03-23 som sitt och skicka det till revisorerna. 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen  
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2018/433 

§ 69 Beslut om utökad budgetberedning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande initierar ett ärende om att utöka antalet 
personer i budgetberedningen med anledning av det svåra ekonomiska läge 
som kommunen befinner sig i. 
 
Ordföranden föreslår att budgetberedningen ska bestå av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt presidierna i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden. Detta ska gälla från och med 2020-04-01 till och med 
2020-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att budgetberedningen 
ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidierna i barn- 
och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden. 
Detta ska gälla från och med 2020-04-01 till och med 2020-12-31. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen ska bestå av 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidierna i barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden. 
Detta ska gälla från och med 2020-04-01 till och med 2020-12-31. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Lön 
De valda 
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2017/392 

§ 70 Beslut om godkännande av projektering av samlokalisering 
och samordning av verksamheterna Barnens hus, turistbyrån och 
Tidaholms museum 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, §160/2018, att ge i uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, 
genomföra en projektering för att inrymma verksamheten Barnens hus i 
samma lokaler som turistbyrån och Tidaholms museum.  
 
Enligt Tidaholms kommuns strategiska plan och budget ska kommunen 
kontinuerligt effektivisera lokalutnyttjandet i kommunens verksamheter. 
 
Ombyggnation ska ske i en byggnad från år 1871 och det är nödvändigt att 
under projektet kunna göra justeringar och ändringar. Därför rekommenderas 
att genomföra projektet genom partnering. 
 
I samband med projekteringen har investeringsutgiften ökat från 6,0 mnkr till 
6,5 mnkr. Den nya bedömningen är kompletterad utifrån en grundligare 
genomgång av byggnaden samt med hänsyn till byggnadens ålder.  
 
Enligt upprättad investeringskalkyl kommer kapitalkostnaderna vara längre än 
den befintliga internhyran för fastigheten där verksamheten finns idag.  
 
Den stora effekten av att flytta verksamheten är samordningsvinster mellan 
befintliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2020 ”Beslut om 

godkännande av projektering av samlokalisering och samordning av 
verksamheterna Barnens hus, turistbyrån och Tidaholms museum”, 
2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av Barnens 
hus”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-03-09. 

 Investeringsprojekt - Barnens Hus projektering Feb 2020. 
 Ritning plan 1 - flytt av Barnens hus till museet. 
 Ritning plan 2 - flytt av Barnens hus till museet. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 35/2020 ”Beslut om 

godkännande av projektering för flytt av Barnens hus”, 2020-02-27. 
 Kultur och fritidsnämnden § 5/2020 ”Beslut om projektering Barnens 

hus”, 2020-02-18. 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering för flytt av Barnens hus 

till Tidaholms museum”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren,  
2020-01-21. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62/2018 ”Investeringsprojekt 
Barnens hus”, 2018-06-19. 
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Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå ytterligare 
500 tkr till projektet, utökningen av 500 tkr flyttas från 
investeringsreserven. 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna projekteringen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anslå ytterligare 500 tkr till projektet, 
utökningen av 500 tkr flyttas från investeringsreserven. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
projekteringen. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020/73 

§ 71 Beslut om antagande av riktlinje för markanvisningar och 
exploateringsavtal 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att upphäva befintlig ”Riktlinje för markanvisning” 
och att anta ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”. 
 
Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens 
beslut framgår bland annat att samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över 
markanvisningsprocessen utifrån riktlinjer från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Tidaholms kommuns egna förutsättningar.  
 
De ändringar som har gjorts i riktlinjen rör bland annat 
markanvisningsmetoder, ansvarsfördelning vid initiering av 
markanvisningsprocess och tilldelning av markanvisning. Avsnittet rörande 
tomtkösystemet har tagits bort för att istället ingå i ett kommande 
styrdokument för markförsäljning. Vidare har ett större tillägg gjorts gällande 
exploateringsavtal.  
 
I övrigt innehåller förslaget främst språkliga och strukturella tydliggöranden för 
att riktlinjen ska bli lättare att förstå och tillämpa.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40/2020 ”Beslut om 

antagande av riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal”, 
2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ny riktlinje för markanvisningar och 
exploateringsavtal”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-03-03. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 12/2020 ”Beslut om ny riktlinje 
för markanvisningar och exploateringsavtal”, 2020-02-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Ny riktlinje för markanvisningar”, nämndsekreterare 
Robin Mogren Holmqvist, 2019-12-27. 

 Utkast ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”. 
 Riktlinje för markanvisning. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

− att upphäva befintlig ”Riktlinje för markanvisning”. 
− att anta ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
− att upphäva befintlig ”Riktlinje för markanvisning”. 
− att anta ”Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal”. 
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2020/150 

§ 72 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i 
oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
första redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 

beretts och beslutats av nämnder 2019-09-19 - 2020-03-23”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-03-23. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 
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2020/150 

§ 73 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte 
slutbehandlats 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den första redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2020-03-23 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag/e-

förslag som har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2020-03-
23 och inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-03-23.  

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 
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2020/147 

§ 74 Beslut om val av ombud, samt ersättare för ombud, till 
bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse ombud, och ersättare för ombud, samt utfärda 
ägarinstruktioner till ombud för att tillvarata kommunens intressen vid 
bolagsstämmor i de bolag som kommunen helt eller delvis äger.  
 
Kommunstyrelsen ska därmed utse kommunens ombud till bolagstämmor 
med moderbolag Tidaholms Energi AB för tiden efter bolagsstämman 2020 till 
och med bolagsstämman 2023. 
 
Det är moderbolaget Tidaholms Energi AB som utser ombud att representera 
bolaget vid dotterbolagens bolagsstämmor samt utfärda instruktioner till 
ombuden. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av ombud till bolagsstämmor med Tidaholms 

Energi AB”, kanslichef Anna Eklund, 2020-03-23. 
 Kommunstyrelsens reglemente. 

 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att följande ska väljas 
som kommunens ombud, samt ersättare för ombud, till bolagsstämmor 
med moderbolag Tidaholms Energi AB för tiden efter bolagsstämman 
2020 till och med bolagsstämman 2023: 

− Ombud: Anna-Karin Skatt (S) 
− Ersättare: Runo Johansson (L) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att följande ska väljas som kommunens 
ombud, samt ersättare för ombud, till bolagsstämmor med moderbolag 
Tidaholms Energi AB för tiden efter bolagsstämman 2020 till och med 
bolagsstämman 2023: 

− Ombud: Anna-Karin Skatt (S) 
− Ersättare: Runo Johansson (L) 

 
Sändlista 
De valda 
Tidaholms Energi AB 
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2020/148 

§ 75 Beslut om instruktion för ombud inför ordinarie 
bolagsstämma Tidaholms Energi AB  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud för 
att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intressen i.    
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion till 
ombuden. Punkterna utgår från § 13 i bolagsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma 

år 2020 med Tidaholms Energi AB”, kanslichef Anna Eklund,  
2020-03-23. 

 Bolagsordning för Tidaholms Energi AB. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utsett ombud får i 
uppdrag att:  

 
Under punkt 8 a: 
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning. 
 
Under punkt 8 b: 
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 
 
Under punkt 8c: 
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 
direktören för verksamhetsåret 2019. 
 
Under punkt 9: 
Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms Energi 
AB. Förslaget innebär:  
Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet. 
 
Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad 
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens 
reglemente om ersättningar för förtroendevalda. 
 
Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt 
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.  
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Under punkt 12: 
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 9/2020 ”Val av suppleant till 
lekmannarevisorer till de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB, Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25. 
 
”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingegärd Rehn till suppleant till 
lekmannarevisorer för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB från och med 2020-01-27 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.” 
 
Under punkt 14 (övriga frågor): 
Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktiges beslut § 135/2019 ”Beslut om borgensram för Tidaholms 
bostads AB”, 2019-12-16. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 136/2019 ”Beslut om borgensram för Tidaholms 
Energi AB avseende lån”, 2019-12-16. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 137/2019 ” Beslut om borgensram för 
Tidaholms Energi AB:s leasingförpliktelser”, 2019-12-16. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 16/2020 ”Beslut om revidering av finanspolicy”, 
2020-02-24. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 104/2019 ”Beslut om revidering av reglemente 
om intern kontroll”, 2019-03-30. 
 
Anmäla följande beslut fattade av kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsens beslut § 169/2019 ”Beslut om revidering av riktlinje om 
intern kontroll”, 2019-10-02. 
 
Kommunstyrelsens beslut § 17/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje för 
operativ finansverksamhet”, 2020-02-05. 
 
Kommunstyrelsens beslut § 21/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje för 
representation”, 2020-02-05. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:  
 
Under punkt 8 a: 
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning. 
 
Under punkt 8 b: 
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 
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Under punkt 8c: 
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 
direktören för verksamhetsåret 2019. 
 
Under punkt 9: 
Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms Energi 
AB. Förslaget innebär:  
Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet. 
 
Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad 
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens 
reglemente om ersättningar för förtroendevalda. 
 
Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt 
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.  
 
Under punkt 12: 
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 9/2020 ”Val av suppleant till 
lekmannarevisorer till de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB, Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25. 
 
”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingegärd Rehn till suppleant till 
lekmannarevisorer för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB från och med 2020-01-27 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.” 
 
Under punkt 14 (övriga frågor): 
Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktiges beslut § 135/2019 ”Beslut om borgensram för Tidaholms 
bostads AB”, 2019-12-16. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 136/2019 ”Beslut om borgensram för Tidaholms 
Energi AB avseende lån”, 2019-12-16. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 137/2019 ” Beslut om borgensram för 
Tidaholms Energi AB:s leasingförpliktelser”, 2019-12-16. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 16/2020 ”Beslut om revidering av finanspolicy”, 
2020-02-24. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 104/2019 ”Beslut om revidering av reglemente 
om intern kontroll”, 2019-03-30. 
 
Anmäla följande beslut fattade av kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsens beslut § 169/2019 ”Beslut om revidering av riktlinje om 
intern kontroll”, 2019-10-02. 
 
Kommunstyrelsens beslut § 17/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje för 
operativ finansverksamhet”, 2020-02-05. 
 
Kommunstyrelsens beslut § 21/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje för 
representation”, 2020-02-05. 
 
Sändlista 
Ombud 
Tidaholms Energi AB 
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2020/114 

§ 76 Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala bolagen samt 
uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har tre kommunala bolag, Tidaholms Energi AB (TEAB), 
Tidaholms Elnät AB (TENAB) och Tidaholms Bostads AB (TBAB). TEAB är 
helägt av Tidaholms kommun (det vill säga kommunen äger 100 procent av 
bolaget). TENAB och TBAB är i sin tur helägda dotterbolag till TEAB.  
 
Kommunstyrelsen ska i ett årligt beslut pröva om den verksamhet som har 
bedrivits i de kommunägda bolagen under föregående kalenderår har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten i 
bolagen har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. § 9 
kommunallagen). Beslutet ska sedan delges kommunfullmäktige. Om 
kommunstyrelsen finner att det har förekommit brister ska kommunstyrelsen 
samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder 
(reglemente för kommunstyrelsen § 4 punkt 5). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ändamålsefterlevnaden i de kommunala bolagen år 

2019”, kanslichef Anna Eklund, 2020-03-24. 
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna avseende de 

kommunala bolagen verksamhetsår 2019, 2020-03-11. 
 Bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2019. 
 Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB. 
 Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB. 
 Ägardirektiv för Tidaholm Bostad AB. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms Energi 
AB med helägda dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms 
Bostads AB har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen 
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms Energi AB med helägda 
dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB har 
bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen fastställda 
ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen 
Tidaholms Energi AB 
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2020/113 

§ 77 Beslut om ställningstagande angående nyemission av aktier i 
Bredband Östra Skaraborg AB samt ändring av bolagsordning 
gällande namn till BOSNET AB 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Tidaholms Energi AB, TEAB, har gett VD i uppdrag att inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande gällande en nyemission i dotterbolag 
Bredband Östra Skaraborg, BÖSAB, avseende 1500 aktier till ett pris om 1910 
kronor per aktie samt gällande att VänerEnergi AB köper dessa aktier och blir 
delägare i BÖSAB.  
 
VD i TEAB önskar även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande 
gällande en ändring i bolagsordningen för BÖSAB gällande bolagsnamn. Det 
nya namnet föreslås vara BOSNET AB och ska beslutas vid kommande 
årsstämma för BÖSAB.  
 
BÖSAB består idag av fyra delägarbolag, Tidaholms Energi AB, Karlsborgs 
Energi AB, Hjo Energi AB och Tibro Energi AB. Samtliga bolags ägarandel är 
25 procent.  
 
Efter nyemissionen kommer ägarstrukturen innebära att det finns fem 
delägarbolag där samtliga bolags ägarandel är 20 procent.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38/2020 ”Beslut om 

ställningstagande angående nyemission av aktier i Bredband Östra 
Skaraborg AB samt ändring av bolagsordning gällande namn till 
BOSNET AB”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Ställningstagande angående nyemission av aktier i 
Bredband Östra Skaraborg AB samt ändring av bolagsordning 
gällande namn till BOSNET AB”, kanslichef Anna Eklund, 2020-03-05. 

 Skrivelse ”Nyemission av 1500 aktier i Bredband Östra Skaraborg 
riktat till VänerEnergi AB samt ändring av Bolagets namn”, VD Albin 
Främgård, 2020-03-02. 

 Skrivelse ”Ställningstagande nyemission och ändring av bolagsordning 
i Bredband Östra Skaraborg AB”, VD Mattias Andersson, 2020-02-25. 

 Sammanträdesprotokoll Tidaholms Energi AB, 2020-02-20. 
 Sammanträdesprotokoll Bredband Östra Skaraborg, E1, 2020-01-31. 
 Sammanträdesprotokoll Bredband Östra Skaraborg, E4, 2019-11-20. 
 Underlag ”Nyemission av 1500 nya aktier i Bredband Östra Skaraborg 

riktat till VänerEnergi AB”, BÖSAB 
 
Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka en nyemission i 
Bredband Östra Skaraborg, BÖSAB, avseende 1500 aktier till ett pris 
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om 1910 kronor per aktie samt att Vänerenergi AB köper dessa aktier 
och blir delägare i BÖSAB. 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka att Bredband Östra 
Skaraborg i samband med VänerEnergi AB:s delägarskap ändrar 
bolagets namn till BOSNET AB och därigenom ändrar 
bolagsordningen.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka en nyemission i Bredband Östra Skaraborg, 
BÖSAB, avseende 1500 aktier till ett pris om 1910 kronor per aktie 
samt att Vänerenergi AB köper dessa aktier och blir delägare i 
BÖSAB. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg i samband 
med VänerEnergi AB:s delägarskap ändrar bolagets namn till 
BOSNET AB och därigenom ändrar bolagsordningen.  
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2020/94 

§ 78 Beslut om uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner 
avseende år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av reglementet för intern kontroll att kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom 
kommunens verksamheter. Det framgår dock vidare att det är nämnderna som 
har det yttersta ansvaret för att organisera den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde.  Respektive nämnd har en skyldighet att löpande följa 
upp det interna kontrollsystemet samt att rapportera resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska sedan, med utgångspunkt i nämndernas 
uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunledningsförvaltningen har som ett led i detta arbete inhämtat 
samtliga uppföljningsrapporter för år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av nämndernas arbete med intern 

kontroll”, kanslichef Anna Eklund, 2020-03-24. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 kommunstyrelsen. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 jävsnämnden. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 barn- och utbildningsnämnden. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 social- och 

omvårdnadsnämnden. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 samhällsbyggnadsnämnden. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 kultur- och fritidsnämnden. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
uppföljningsrapporterna gällande nämndernas interna kontrollplaner för 
år 2019 till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningsrapporterna gällande 
nämndernas interna kontrollplaner för år 2019 till handlingarna. 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen  
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2018/358 

§ 79 Beslut om besvarande av motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson (L) med flera har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att förskolan Linblomman i Madängsholm är sliten och inte har plats för de 
barn som bor i Madängsholm. Detta har lett till att barn i Madängsholm 
hänvisas barnomsorgsplats inne i Tidaholm vilket i förlängningen innebär att 
barnen även börjar i skolan i Tidaholm istället för i Valstad skola. 
 
Motionärerna menar att det pågår ett generationsskifte i Madängsholm 
samtidigt som kommunen planerar för ny villabebyggelse i samhället. Det 
leder till att behovet av en ny förskola ökar. Det är dessutom motionärernas 
mening att en ny förskola skulle locka ännu fler barnfamiljer till Madängsholm. 
 
Motionärerna yrkar på att det snarast ska göras en förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm samt att detta ska prioriteras i kommunens 
investeringsplan. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin beredning av motionen att det 
finns ett beslut från barn- och utbildningsnämnden om att ansöka hos 
kommunstyrelsen om att få starta en förstudie för att ta fram alternativa 
lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm med två avdelningar. 
Med anledning av detta anser kommunledningsförvaltningen att delen i 
motionen om att det ska göras en förstudie är besvarad. Delarna som rör 
projektering och prioritering i investeringsplanen kan dock inte anses vara 
besvarade med anledning av att det faktum att det ska göras en förstudie 
kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är säkerställt att en 
investering faktiskt kommer att genomföras. Delarna som rör projektering och 
prioritering i investeringsplan bör därför avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 41/2020 ”Beslut om 

besvarande av motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2020-02-12. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om svar på 
motion angående förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Motion angående förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om ny förskola i Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om ny förskola i 
Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-12. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019 ”Beslut om svar på 
motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-04-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm”, barn- och 
utbildningschef Anneli Ahlm, 2019-03-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018 ”Motion - 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”,  
2018-11-14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskolan i 
Madängsholm (L med flera), anmäld på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-29. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad i delen som rör förstudien samt 
besluta att avslå motionen i delarna som rör projektering och 
prioritering i investeringsplan. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad i delen som rör förstudien samt besluta att avslå motionen i 
delarna som rör projektering och prioritering i investeringsplan. 
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2019/159 

§ 80 Beslut om besvarande av medborgarförslag om att bygga en 
ny förskola i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att det ska byggas en ny förskola i 
Madängsholm som ska vara färdigställd till år 2021. 
 
Förslagslämnaren framhåller att det behöver byggas en ny förskola eftersom 
den befintliga anses obruklig. Det framhålls även att det sker en 
generationsväxling i Madängsholm och Baltak med omnejd och att många 
unga barnfamiljer och ungdomar väljer att flytta till trakten. 
 
Förslagslämnaren menar även att det redan har gjorts satsningar på samhället 
då det har anlagts en cykelväg mellan Tidaholm och Madängsholm, det har 
byggts en ny lekplats, det finns en välbesökt badplats  och det finns en aktiv 
bygdegårdsförening. 
 
Förslagslämnaren menar slutligen att det finns ledig mark som skulle vara 
lämplig att bygga en ny förskola på. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 49/2019, att lämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 
§ 95/2019, att remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 12/2020, att avge ”yttrandet”. Med 
”yttrandet” avses en tjänsteskrivelse författad av skolchefen av vilken det 
framgår följande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2019-03-14 barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till organisation och lokalisering av 
kommunens förskoleverksamhet. I det förslaget ingick att avveckla förskolan 
Linblomman i Madängsholm år 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-09 att starta en utredning 
avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och pausade i och med det 
verkställandet av beslut som tidigare fattats avseende förskolan på Rosenberg 
och förskolan Lindblomman. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 att avbryta pausen samt 
att revidera ett tidigare beslut genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan 
Linblomman. Nämnden beslutade även att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
starta en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola i Madängsholm med två avdelningar. 
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Skolchefen drar följande slutsats sin tjänsteskrivelse ”Då barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
göra en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola med två avdelningar i Madängsholm betraktar barn- och 
utbildningsförvaltningen att medborgarförslagets förslag helt ligger i linje med 
den process som redan pågår och därför bör motionen anses vara besvarad”.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det framgår av slutsatsen i 
yttrandet att medborgarförslaget bör anses vara besvarat eftersom 
medborgarförslaget ligger helt i linje med en process som pågår. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att det som föreslås i 
medborgarförslaget är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm som 
ska vara färdigställd år 2021. Det barn- och utbildningsnämnden har beslutat i 
frågan är att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två avdelningar samt att 
ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en förstudie för att ta fram 
alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm med två 
avdelningar. Av nämndens beslut framgår det varken att målet med förstudien 
är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm eller att den ska vara klar 
år 2021. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är för stor skillnad mellan 
medborgarförslaget och det beslut om förstudie som barn- och 
utbildningsnämnden har fattat för att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat. Kommunledningsförvaltningen menar även att det faktum att det ska 
göras en förstudie kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är 
säkerställt att en investering faktiskt kommer att genomföras då det är flera 
steg i investeringsprocessen som ska gås igenom innan beslut om faktisk 
investering fattas. Dessutom befinner sig kommunen i ett ansträngt 
ekonomiskt läge vilket kan komma att begränsa möjligheten att genomföra 
nya investeringar.  Med anledning av detta föreslår 
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42/2020 ”Beslut om 

besvarande av medborgarförslag om att bygga en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av medborgarförslag om att bygga en ny 
förskola i Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2020-02-12. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslut, § 12/2020, ”Beslut om yttrande 
gällande medborgarförslag angående byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23.  

 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag angående byggnation av ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2019 ”Beslut om 
remittering av medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-09-18. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 49/2019 ”Handlingar att anmäla”,  
2019-04-29. 

 Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Madängsholm, anmält 
på kommunfullmäktiges sammanträde  
2019-04-29. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå medborgarförslaget.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.  
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2020/132 

§ 81 Information om årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsen avseende år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete” ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom organisationen. I Tidaholms kommun 
görs detta i form av en checklista som sedan redovisas i form av en rapport. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunstyrelsen ser över lag gott ut. 
Flera delar har förbättrats sedan föregående år, kunskaperna och medverkan i 
arbetet har förbättrats. Dock bör det fortfarande göras fler riskbedömningar 
och det systematiska arbetsmiljöarbetet bör bli en mer naturlig del i det 
dagliga arbetet.  
 
Cheferna upplever också sin arbetsmiljö som god över lag. Det som behöver 
förbättras är den psykosociala arbetsmiljön, upplevelsen av stöd i tuffa 
situationer samt uppförandet av handlingsplaner kring risker i arbetsmiljön.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

Kommunstyrelsen”, personaladministratör Sofia Petersson,  
2020-03-17. 

 Rapport årlig uppföljning 2019 Kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sändlista 
Personalavdelningen  
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2020/144 

§ 82 Beslut om att initiera tillsynsärende över barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har på tre på varandra följande möten ändrat 
sitt beslut om verksamhetsplan och budget för år 2020 på ett ingripande sätt. 
Efter årsskiftet har kommunstyrelsens presidium haft ett antal möten med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott om bland annat arbetsmiljön.  
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ansvarar nämnden för att 
dess organisation är tydlig och ändamålsenlig (4 §) samt för långsiktig 
planering och strategisk utveckling av verksamheten (5 § 1 p). Nämnden 
ansvarar även för arbetsmiljön för personalen (10 §). 
 
Med anledning av barn- och utbildningsnämndens hantering av det aktuella 
ärendet finns det anledning för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt 
enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Eventuella ekonomiska 
konsekvenser av ärendet kommer att hanteras inom ramen för den ordinarie 
ekonomiska uppföljningen där åtgärdsplaner för en budget i balans ska anges. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att tillsynsärende över barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet”, kommundirektör Eva Thelin,  
2020-03-20. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 145/ 2019 ”Beslut om budget 
2020”, 2019-12-12 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om budget 
2020”, 2020-01-23 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 24/2020 ”Beslut om reviderad 
budget och verksamhetsplan 2020”, 2020-02-20 

 Protokoll Central samverkan, 2020-02-27. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att barn- och 
utbildningsnämnden senast den 15 maj 2020 ska inkomma med en 
skriftlig redogörelse över följande punkter:  
- Hur beredde barn- och utbildningsnämnden ärendet 

verksamhetsplan och budget för år 2020? 
- Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att 

säkerställa en ändamålsenlig organisation? 
- Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för en långsiktig 

planering och strategisk utveckling av verksamheten? 
- Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att 

säkerställa en god arbetsmiljö för personalen? 
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Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden senast 

den 15 maj 2020 ska inkomma med en skriftlig redogörelse över 
följande punkter:  
- Hur beredde barn- och utbildningsnämnden ärendet 

verksamhetsplan och budget för år 2020? 
- Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att 

säkerställa en ändamålsenlig organisation? 
- Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för en långsiktig 

planering och strategisk utveckling av verksamheten? 
- Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att 

säkerställa en god arbetsmiljö för personalen? 
 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunrevisionen  
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2020/145 

§ 83 Beslut om att initiera tillsynsärende över social- och 
omvådnadsnämndens verksamhet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd ansvara för att 
beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram och att 
nämndens verksamhet inryms inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt.  
 
Nämnden ansvarar vidare för att det finns en beredskap för 
kostnadsavvikelser mot budget och att oförutsedda utgifter hanteras genom 
omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 
 
Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnd i första hand vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade 
budgetram och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att 
ändra mål och inriktning för verksamheten. Nämnden är skyldig att anpassa, 
förändra och effektivisera verksamheten inom nämnden vid befarat underskott 
för att rymma verksamheten inom tilldelad budgetram. Det är även nämnden 
som är ansvarig och som ska fatta de nödvändiga besluten i enlighet med 
fastställda reglementen. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden har under år 2018, år 2019 och under de 
inledande månaderna år 2020 uppvisat budgetunderskott där nämnden inte 
har vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans. Med anledning av 
detta finns det anledning för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt enligt 
6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tillsynsärende över social- och omvårdnadsnämnden 

verksamhet”, kommundirektör Eva Thelin, 2020-03-23. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att social- och 
omvårdnadsnämnden senast den 20 maj 2020 ska 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? 
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Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att social- och omvårdnadsnämnden senast 

den 20 maj 2020 ska 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? 
 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden  
Kommunrevisionen  
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2020/105 

§ 84 Beslut om social- och omvårdnadsnämndens begäran till 
kommunstyrelsen angående genomlysning av nämndens 
verksamhet och kostnader 
 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, § 17/2020, att begära att 
kommunstyrelsen ska genomföra en genomlysning av nämndens verksamhet 
och kostnader. 
 
Utifrån vad som står angivet i social- och omvårdnadsnämndens reglemente 
gällande nämndens ansvar gör kommunledningsförvaltningen bedömningen 
att en genomlysning av nämndens verksamhet och kostnader ska utföras av 
nämnden och inte av kommunstyrelsen.  
 
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det framgår av kommunallagen 
att kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Hur 
kommunstyrelsen ska tillämpa sitt tillsynsansvar regleras bland annat i 
kommunstyrelsens reglemente. Kommunledningsförvaltningen anser därför att 
det är av vikt att social- och omvårdnadsnämnden, vid en eventuell 
genomlysning, håller kommunstyrelsen uppdaterad av arbetet samt att 
nämnden efter genomförd granskning lämnar en redogörelse till 
kommunstyrelsen av resultatet.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 44/2020 ”Beslut om social- 

och omvårdnadsnämndens begäran till kommunstyrelsen angående 
genomlysning av nämndens verksamhet och kostnader”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran till kommunstyrelsen om 
genomlysning av social- och omvårdnadsnämndens verksamhet och 
kostnader”, kanslichef Anna Eklund, 2020-03-09. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 17/2020 ”Beslut om 
begäran till kommunstyrelsen”, 2020-02-18. 

 Social- och omvårdnadsnämndens reglemente. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå social- och 
omvårdnadsnämndens begäran om att kommunstyrelsen ska 
genomföra en genomlysning av social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhet och kostnader.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att avslå social- och omvårdnadsnämndens 
begäran om att kommunstyrelsen ska genomföra en genomlysning av 
social- och omvårdnadsnämndens verksamhet och kostnader.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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2019/426 

§ 85 Beslut om revidering av kost- och livsmedelspolicy 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har, § 105/2019, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad kost- och 
livsmedelpolicy. Syftet med revideringen är att ge utrymme för att i större 
utsträckning satsa på närproducerade och säsongsanpassade råvaror. Av 
underlaget till beslutet framgår att förvaltningen ser både ekonomiska och 
kvalitetshöjande effekter av detta. 
 
Eftersom kultur- och fritidsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden 
berörs av förslaget har kommunledningsförvaltningen skickat det på remiss till 
dessa nämnder.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att i större utsträckning kunna 
satsa på närproducerade och säsongsanpassade råvaror och har, § 8/2020, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad kost- och 
livsmedelpolicy. Social- och omvårdnadsnämnden har, § 15/2020, beslutat att 
ange ett yttrande där det framgår att nämnden ställer sig bakom förslaget och 
inte har något ytterligare att erinra. Kommunledningsförvaltningen har inte 
heller något att erinra mot förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43/2020 ”Beslut om 

revidering av kost- och livsmedelspolicy”, 2020-03-18. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kost- och livsmedelpolicy”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-03-04. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 15/2020 ”Beslut om 

yttrande angående förslag på reviderad Kost- och livsmedelpolicy”, 
2020-02-18. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8/2020 ”Beslut om begäran om 
yttrande angående förslag på reviderad Kost- och livsmedelpolicy”, 
2020-02-18. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut §105/2019 ”Beslut om 
revidering av livsmedel- och kostpolicy”, 2019-10-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering kostpolicy”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2019-09-17. 

 Förslag till kost- och livsmedelpolicy.  
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera kost- och livsmedelpolicyn i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag.  
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Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 

kost- och livsmedelpolicyn i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag.  
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2020/158 

§ 86 Beslut om ändrad tidpunkt för fastställande av strategisk plan 
och budget för år 2021-2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens antagna styr- och ledningssystem ska kommunfullmäktige 
besluta om strategisk plan och budget på sitt sammanträde i juni varje år.   
 
Enligt kommunallagen måste kommunen fastställa sin budget för 
nästkommande år senast i november. 
   
Med anledning av coronapandemin, och de restriktioner som den har fört med 
sig, har budgetberedningen valt att skjuta upp de sammankomster som var 
planerade under april månad. Bedömningen är att det inte är försvarbart att 
hålla långa sammanträden under rådande situation.  
 
Med hänsyn det ekonomiska läget i kommunen, där nämnder sedan tidigare 
presenterat underskott och de ekonomiska utmaningar som coronapandemin 
väntas föra med sig, behöver budgetberedningen mer tid för att arbeta fram 
strategisk plan och budget för år 2021-2023. 
 
Därför föreslås att strategisk plan och budget för år 2021-2023 och de 
tillhörande beslut som tas i samband med antagande av denna skjuts upp och 
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020.   
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrad tidpunkt för fastställande av 

strategisk plan och budget för år 2021-2023”, controller Louise 
Holmvik, 2020-03-31. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att skjuta upp beslut om strategisk plan och budget för år 2021-
2023 till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skjuta upp 
beslut om strategisk plan och budget för år 2021-2023 till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020.  
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2020/152 

§ 87 Beslut om trivselpeng till anställda 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att Tidaholms kommun som 
arbetsgivare ger sina anställda en trivselpeng för att visa uppskattning och 
samtidigt gynna den lokala handeln.  
 
Sjukfrånvaron är hög i kommunens verksamheter på grund av riktlinjer i 
samband med coronapandemin. Detta innebär en ökad arbetsbelastning på all 
anställd personal. Den rådande pandemin innebär även att lokala företag 
drabbas hårt på grund av uteblivna kunder och minskad försäljning.  
 
För att visa uppskattning till kommunens anställda och samtidigt främja lokal 
handel föreslås att kommunen ger samtliga anställda i Tidaholms kommun per 
2020-04-01 en trivselpeng på 300 kr per anställd i form av ett värdebevis att 
handla för i butiker, caféer och restauranger etcetera i Tidaholm. Värdebeviset 
ska gälla fram till och med 2020-05-31. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Trivselpeng till anställda”, kommundirektör Eva 

Thelin, 2020-03-26. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 450 tkr ur 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter samt att ge 
näringslivsenheten i uppdrag att omgående verkställa uppdraget. 
Värdebeviset ska gälla fram till och med 2020-05-31.  

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 600 tkr ur 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter samt att ge 
näringslivsenheten i uppdrag att omgående verkställa uppdraget. 
Värdebeviset ska gälla fram till och med 2020-05-31. 

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

• Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 600 tkr ur kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda utgifter samt att ge näringslivsenheten i uppdrag 
att omgående verkställa uppdraget. Värdebeviset ska gälla fram till och 
med 2020-05-31.  

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Näringslivsenheten 
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2019/472 

§ 88 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2020-03-04. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2020-04-01”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-03-25. 
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2020-03-23.  
 Anmälan av delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2020-02-25. 
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)  

2020-02-01 – 2020-02-29”. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 
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2019/473 

§ 89 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2020-02-25– 2020-03-23. 
 
KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:11 Överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:12 Överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus 

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:13 Bemanning vid omfattande 
personalfrånvaro 

KS 2020/5 Cirkulär 20:14 Överenskommelse om undantag från 
överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 
BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

KS 2020/5 Cirkulär 20:15 Överenskommelse om Krislägesavtal med 
OFR:s förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer 

KS 2020/76 Skrivelse till personalutskottet - löneöversyn för 
socialsekreterare 

KS 2020/119 Samhällsbyggnadsförvaltningen - Samråd Detaljplan för 
Järnskog 6, etapp 2 Tidaholms kommun 

KS 2020/128  Samordningsförbundet Östra Skaraborg - Protokoll 1 – 
2020-03-02  

KS 2020/134 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Delegationsbeslut 
1.1 Brådskande beslut 

KS 2020/134 Social- och omvårdnadsnämndens ordförande 
Delegationsbeslut 

KS 2020/134 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms 
sommargård med anledning av covid-19 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2020-04-01”, 

registrator Marie Anebreid, 2020-03-09. 
 
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 

§ 90 Information från kommunalrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 
 
 Den grupp bestående av politiker från samtliga partier som är 

representerade i kommunfullmäktige i Tidaholm som skulle besökt 
justitieministern med anledning av utbyggnationen på 
kriminalvårdsanstalten har bestämt sig för att skicka ett brev istället. 

 Det finns ett samarbete mellan olika aktörer i Skaraborg. Dessa aktörer 
kommer skriva ett brev till styrelsen för Nobia angående den planerade 
flytten till Jönköping. 

 
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 

§ 91 Information från kommundirektören 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om följande: 
 
 Arbetet med att hantera coronapandemin pågår i hela organisationen. 

 
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 

§ 92 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit två dokument. 
 
Beslutsunderlag 
 Sammanträdesprotokoll från nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborgs sammanträde 2020-02-20. 
 Verksamhetsredovisning år 2019. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

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

§ 93 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 
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2019/478 

§ 94 Rapport från de kommunala bolagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit protokoll från bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2020-02-20. 
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-02-20. 
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-02-20. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 
handlingarna. 
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