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Kommunstyrelsen

Stadshuset/digitalt, 2021-05-05 kl. 09:00-13:45
§§ 91-123
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson
(S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C),
Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD).

Ersättare
Zelal Yesildeniz (-), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén (S), Karin
Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD), Birgitta Andersson (L), Ida Davidsson (-), Peter
Friberg (M).
Tjänstepersoner
Eva Thelin, kommundirektör
Thina Lindberg, enhetschef, § 92
Maria Olsson, socialchef, § 93
Malin Gustafsson, folkhälsostrateg, § 93
Anna Eklund, kanslichef §§ 94, 95, 112-123
Sofia Swärd, trafikansvarig,§ 96
Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg, § 97, 99
Sofia Petersson, personalkonsult, § 98
Miranda Bergsten, kommunikationsstrateg, § 100
David Olsson, IT-chef, § 101
Henrik Johansson, ekonomichef, §§ 106-111
Karin Hammerby, sekreterare
Övriga
Jesper Uvesten, Leader, § 97
Anita Tilander, Leader, § 97
Justering
Utses att justera: Ambjörn Lennartsson (M)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Karin Hammerby

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Ambjörn Lennartsson (M)
Utdragsbestyrkande

2/3
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2021-05-12 – 2021-06-03
Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-05-05
Protokollet förvaras:
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholm.
Underskrift

Karin Hammerby

Utdragsbestyrkande

2021-05-05

3/3
3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
Utdragsbestyrkande

Val av mötesobservatör
Information om arbetsmarknadsfrågor
Information om arbetet i Brottsförebyggande rådet
Beslut efter förfrågan om förvärv av Innerstaden 2:16 och
del av Innerstaden 2:1
Beslut om förfrågan om köp av mark Ingemarstorp eller
Tiarp
Beslut om reviderat färdtjänstreglemente
Information om arbetet i Leader
Beslut Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Tidaholms kommun 2020
Information om näringslivsfrågor
Beslut om revidering av kommunens grafiska profil
Beslut om antagande av ny E-strategi
Beslut om uppföljning av synpunkter och felanmälan
Beslut återrapportering klagomål Brukets Allservice
Beslut om revidering av information- och
dokumenthanteringsplan
Beslut om utbetalning av partistöd 2021
Information om ekonomiskt nuläge
Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende mars månad år 2021
Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun avseende mars månad år 2021
Beslut om årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund
2020
Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Skaraborg 2020
Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020
Beslut om besvarande av tidaholmsförslag - Kulturskolan en resurs för Tidaholm
Beslut om besvarande av motion - minska digitalt
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag
Beslut om besvarande av motion - att fullmäktige snarast
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans
Anmälan av delegationsbeslut
Rapporter och inkomna skrivelser
Beslut om återremitterat ärende om folkomröstning
Information från kommunalrådet, kommundirektören och
övriga ledamöter
Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund
Rapport från de kommunala bolagen
Återkoppling arbetsmiljön
Rapport från mötesobservatörerna

2021-05-05

1/1
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-05

Kommunstyrelsen

2021/148

§ 91 Val av mötesobservatör
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Lena Andersson (S) som
mötesobservatör vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen 2021-04-07 utsåg två mötesobservatörer efter information
om uppdraget.
Runo Johansson (L) meddelar att oppositionen inte längre vill utse någon
mötesobservatör.
Ordföranden meddelar att informationen om mötesobservatörer ska skickas ut
till samtliga ledamöter.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Lena
Andersson (S) som mötesobservatör vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/3

§ 92 Information om arbetsmarknadsfrågor
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Thina Lindberg informerar om läget för Extratjänster och aktuell
arbetsmarknadspolitik.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 40/2021 ”Information om
arbetsmarknadsfrågor”, 2021-04-21.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/167

§ 93 Information om arbetet i Brottsförebyggande rådet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Maria Olsson och Malin Gustafsson informerar om arbetet i
Brottsförebyggande rådet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/328

§ 94 Beslut efter förfrågan om förvärv av Innerstaden 2:16 och del
av Innerstaden 2:1
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:
o inte sälja stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen
förfrågan
o överlämna frågan om direktanvisning till
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Sig. Larsson Byggnads AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva
stationshuset och magasinet på Västra Drottningvägen (godsmagasinet) i
Tidaholm. I förfrågan anges att syftet med förvärvet är att skapa en
visualiseringsframtidsplan, från f.d. Preems tomt till stationshuset, i samarbete
med Tidaholms kommun, för ett långsiktigt arbete med centrum och dess
byggnader.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-02-25 (§ 22/2021) yttrat sig i
ärendet och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att inte sälja stationshuset
och godsmagasinet enligt inkommen förfrågan. Samhällsbyggnadsnämnden
har istället beslutat föreslå kommunstyrelsen att initiera en direktanvisning
med Sig. Larsson Byggnads AB på Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden
2:1 enligt upprättad karta.
Samhällsbyggnadsnämnden uppger bl.a. följande i beslutet (§ 22/2021).
Nämnden ser ett behov av att samverka en försäljning med utvecklingen av
stadskärnan, bostadsutveckling och resecentrum. Av den anledningen föreslår
nämnden, i samförstånd med intressenten, att en markanvisningsprocess
initieras med intressenten istället för en traditionell fastighetsförsäljning.
Vidare uppger samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med riktlinjen för
markanvisning och exploateringsavtal kan en direktanvisning genomföras om
det föreligger ”uppenbara fördelar att samordna en specifik utbyggnad”. Det
framgår även att ”Direktanvisning kan undantagsvis också vara aktuellt när
kommunen har mycket projektspecifika krav för ett markområde, eller vill
tillgodose ett särskilt etableringsönskemål såsom ett innovativt bostadsprojekt
eller en specifik företagsetablering.”
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att båda ovan kriterier är uppfyllda. Sig.
Larsson Byggnads AB:s ägande av omkringliggande fastigheter i tre
väderstreck gör att en utveckling kring Godsmagasinet och Stationshuset
”uppenbart fördelaktigt” kan ske i samverkan med just intressenten. Vidare är
framförallt Tidaholms kommuns fortsatta krav kopplat till funktionen
”resecentrum” förhållanden som kan ses som ”mycket projektspecifika”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens
bedömning angående att direktanvisning är ett lämpligt förfarande i det här
fallet.
Av riktlinjen för markanvisning och exploateringsavtal framgår dock att
kommunstyrelsen har befogenhet att besluta att en markanvisning ska ske för
ett bestämt markområde som ej redan är detaljplanelagt samt att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att en markanvisning ska ske och om
lämplig markanvisning i det fall markområdet redan har en lagakraftvunnen
detaljplan. Det aktuella området har enligt uppgift från
samhällsbyggnadsförvaltningen en lagakraftvunnen detaljplan. Det är därför
samhällsbyggnadsnämnden som ska besluta om direktanvisningen och
tilldelningen.
Kommunstyrelsen ska dock besluta i frågan om förvärv av området, vilket var
den ursprungliga förfrågan. Med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens
rekommendation om att istället genomföra en direktanvisning anser
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör besluta att inte sälja
stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen förfrågan. Vidare bör
frågan om direktanvisning lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden för
hantering.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
o inte sälja stationshuset och godsmagasinet enligt inkommen
förfrågan
o överlämna frågan om direktanvisning till
samhällsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 48/2021 ”Beslut efter förfrågan om förvärv av
Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 2:1”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förfrågan kring förvärv av stationshus och
godsmagasinet”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-07.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 220/2021 ”Beslut om yttrande
angående förfrågan kring förvärv av Stationshuset och
Godsmagasinet”, 2021-02-25.
 Karta över markanvisningsområde, 2021-02-04.
 Komplettering till förfrågan om förvärv av stationshus och
godsmagasinet, 2020-12-22.
 Förfrågan om förvärv av stationshus och godsmagasinet, 2020-09-22.
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Sig. Larsson Byggnads AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/326

§ 95 Beslut om förfrågan om köp av mark Ingemarstorp eller Tiarp
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja mark i Ingemarstorp eller Tiarp
enligt inkommen förfrågan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om att få köpa kommunal mark i
Ingemarstorp eller Tiarp för byggnation av fristående bostadshus. Förfrågan
har skickats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-03-25 (§ 41/2021) beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att inte sälja mark i Ingemarstorp eller Tiarp enligt
inkommen förfrågan.
Samhällsbyggnadsnämnden uppger bl.a. följande i beslutet (§ 41/2021).
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat (§ 102/2020) om att utreda
möjligheten till att omvandla vissa delar av den kommunala markreserven som
finns i utkanten av Tidaholms centralort och möjliggöra avstyckningar av större
tomter för försäljning. Utredningen, som inte är klar än, visar att detaljplaner
för dessa områden krävs för att kunna gå vidare.
Innan detaljplaner för dessa områden finns antagna föreslår
samhällsbyggnadsnämnden därför att neka denna typ av enskilda
förfrågningar. Dels medför ett fortsatt arbete enligt nämndens tidigare beslut
att alla förhållanden kring byggnation är utredda innan försäljning sker, dels
möjliggörs därigenom en process som uppfyller kraven på likabehandling
gentemot medborgaren, då alla får möjlighet att köpa utpekade tomter eller
områden när dessa är planlagda och redo att säljas.
Med hänsyn till ovanstående bedömer kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen bör besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja mark i
Ingemarstorp eller Tiarp enligt inkommen förfrågan.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 47/2021 ”Beslut om förfrågan om köp av
mark Ingemarstorp eller Tiarp”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förfrågan om köp av mark Ingemarstorp
eller Tiarp”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-09.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 41/2021 ”Beslut om yttrande om
förfrågan om köp av mark i Ingemarstorp eller Tiarp”, 2021-03-25.
 Förfrågan om att köpa mark Ingemarstorp 11:1 eller Kulle 10:3,
2020-09-07.
 Karta – Ingemarstorp.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Översiktskarta – Ingemarstorp.
 Översiktskarta – Tiarp.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 102/2020 ”Beslut om utredning
och annonsering av mark för gårdar och friliggande hus”, 2020-09-03.
Protokollsanteckning
Ambjörn Lennartsson (M) och Runo Johansson (L) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi välkomnar byggnation av bostäder av olika art och vi anser att kommunen
ska kunna erbjuda tomtmark av olik storlek och inriktning.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Privatpersonen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/259

§ 96 Beslut om reviderat färdtjänstreglemente
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med den 1
juli 2021.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. Skaraborgs direktion/DKR
(Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att hantera frågor som avser
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive
kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i
Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger många
fördelar.
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente.
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner
eller fler.
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021.
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 2021.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla
från och med den 1 juli 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om reviderat färdtjänstreglemente”,
sekreterare Karin Hammerby, 2021-04-26.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29/2021 ”Beslut om yttrande om
tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente”, 2021-03-25.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om tilläggsuppdrag,
färdtjänstreglemente”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2021-03-02.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16.
 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut
om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/378

§ 97 Information om arbetet i Leader
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Jesper Uvesten, Anita Tilander, Linnea Bengtsson och Birgitta Andersson från
styrelsen Östra Leader presenterar sig. Jesper Uvesten presenterar pågående
verksamheter.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/128

§ 98 Beslut Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Tidaholms kommun 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
upprättad rapport samt att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som
sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i
kommunen är nämnderna och därför behöver denna information komma dem
till känna.
Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
visar att det har förbättrats väsentligt. Rapporteringen av arbetsskador och
tillbud fungerat, men kommunen har ett fortsatt arbete kring att öka andelen
tillbud i en förhoppning att minska arbetsskadorna.
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket
senaste åren, men några förbättringsområden kvarstår. Dessa är kring
skyddsombud, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande
arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in det systematiska
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.
Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god, det
är områdena kring befogenheter, kunskap om verksamhetens mål och stödet
av överordnad chef samt chefskollegor som det är som bäst. Däremot finns
stora förbättringsområden kring antalet underställda och administrativ hjälp.
Man uttrycker också en hög arbetsbelastning och svårigheter att ta rast och
paus på dagarna.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta godkänna upprättad rapport samt att lägga den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 46/2021 ”Årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, personalstrateg Sofia
Petersson, 2021-03-22.
 Rapport årlig uppföljning 2020 Tidaholms kommun.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/2

§ 99 Information om näringslivsfrågor
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson informerar om projektet ”EPA levererar”
där ungdomar mellan 15-20 år, kör EPA eller A-traktor och vill, hjälpt till med
leverans av varor från butiker till privatpersoner.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 39/2021 ”Information om näringslivsfrågor”,
2021-04-21.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/259

§ 100 Beslut om revidering av kommunens grafiska profil
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta den grafiska profilen för Tidaholms
kommun i enlighet med upprättat förslag beskrivet i grafisk manual.
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att hålla den
grafiska manualen uppdaterad och genomföra mindre revideringar.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till ny grafisk profil för Tidaholms kommun.
Kommunens nuvarande grafiska profil togs i bruk år 2006 och efter det har
mindre revideringar gjorts.
Den gällande grafiska profilen innehåller bland annat en logotyp som ska
användas som ”ortens och kommunens marknadsföringslogotyp” samt
kommunvapnet som ska användas som logotyp då kommunen agerar som
myndighet. I praktiken har båda symbolerna kommit att känneteckna
kommunens verksamhet vilket motverkar arbetet med att skapa igenkänning
till kommunens varumärke.
Under 2018 och 2019 gjordes ett stort arbete för att ta fram ett nytt
platsvarumärke för Tidaholm, vilket redan har fått en god spridning i
lokalsamhället. I samband med att KS beslutade att kommunen ska börja
använda platsvarumärket fick kommunikationsavdelningen i uppdrag att
arbeta fram en ny grafisk profil samt ta fram ett förslag på ny logotyp för
kommunen.
I det förslag förvaltningen nu presenterar finns ingen ny logotyp med, förslaget
är istället att kommunen endast använder kommunvapnet som symbol för hela
den kommunala verksamheten. I de fall då vapnet inte går att använda
föreslås att enbart texten ”Tidaholms kommun” ska användas som en så kallat
textbild.
Vapnet är den symbol för Tidaholm som bär mest värde då den har använts
länge och innehåller, för Tidaholmaren, välkända symboler för Tidaholm.
Eftersom den redan används kommer implementeringen inte att kräva lika
stora resurser som en ny logotyp skulle göra. Med detta som utgångspunkt
föreslår förvaltningen att beslutet om en uppdaterad grafisk profil delas från
uppdraget om en ny logotyp samt att det sistnämnda uppdraget skjuts på
framtiden. Att ersätta kommunvapnet har aldrig varit aktuellt och ett beslut om
att endast ha detta som symbol för den kommunala verksamheten försämrar
inte möjligheterna att på sikt ta fram en annan logotyp.
Syftet med uppdateringen av den grafiska profilen är att tydliggöra
kommunens som avsändare samt modernisera kommunens grafiska
utseende. Genom att bara använda kommunvapnet som symbol för
kommunen blir alla kommunala verksamheter en enhetlig avsändare. Den
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uppdaterade färgskalan är hämtad ur vapnet och kommer att förstärka
enhetligheten och bidra till ett samlat uttryck.
Kommunikationsavdelningen räknar med att kunna göra en kostnadseffektiv
implementering. Dels har kommunens lager av profilprodukter med den
tidigare logotypen tömts och dels har arbeten och inköp som bygger på den
grafiska profilen planerats så att den nya grafiska profilen kan användas. Det
kommer inte heller att ske något omedelbart utbyte till vapnet där den runda
Tidaholmssymbolen används idag, detta kommer istället att hanteras löpande,
vilket är ett vanligt sätt att hantera ett logotyputbyte inom offentlig verksamhet.
För att kunna hålla den grafiska manualen uppdaterad och genomföra
förändringar som ny teknik eller nya kommunikationsvägar kräver bör
förvaltningen få mandat att uppdatera och justera den grafiska manualen.
Detta bör omfatta uppdateringar som gäller exempelvis färger och grafiska
element men inte beslut kring nya logotyper eller större förändringar.
Kommunen behöver uppdatera sin grafiska profil för att stärka kommunens
varumärke, därför föreslås att man antar den nya grafiska profilen så som den
presenteras i den grafiska manualen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta den grafiska
profilen för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag
beskrivet i grafisk manual.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
förvaltningen att hålla den grafiska manualen uppdaterad och
genomföra mindre revideringar.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 31/2021 ”Revidering av kommunens grafiska
profil”, 2021-03-24.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunens grafiska profil”,
kommunikationsstrateg Miranda Bergsten, 2021-02-12
 Förslag till Grafisk manual 2021
 Kommunstyrelsens beslut § 129/2019, Beslut om revidering av

kommunens grafiska profil”, 2019-06-12
 Kommunfullmäktiges beslut § 101/2006, ”Fastställande av grafisk profil
för Tidaholms kommun”, 2006-09-25
Sändlista
Kommunikationsavdelningen
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§ 101 Beslut om antagande av ny E-strategi
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta E-strategi enligt upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till E-strategi för
Tidaholms kommun. Tidigare E-strategi 2.0 antogs 2015/182, giltighetstid tom
2019.
E-strategin är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver hur
kommunen ska utnyttja modern teknik för att effektivisera verksamheten.
Det främsta syftet är att utveckla den kommunala servicen till alla innevånare
och företagare. Parallellt ska e-strategin bidra till att samordna, effektivisera
och förenkla det administrativa arbetet för kommunens medarbetare. Ett tredje
syfte är att skapa en öppnare förvaltning som stödjer demokrati och
delaktighet. Slutligen finns det möjligheter till miljövinster med en utvecklad eförvaltning.
Förslaget är berett av IT-chefen och kommunens kvalitet och utvecklingsgrupp som representerar samtliga förvaltningar i kommunen.
Utgångspunkter i e-strategin finns i målen i SKL:s Strategi för digital
utveckling, kombinerade med kommunens egen målstyrning. Förslaget tar
också avstamp i den Digitala agendan, antagen av riksdagen samt Digital
agenda för Västra Götaland.
Utöver strategin finns en handlingsplan upprättad.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta E-strategi
enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 38/2021 ”Beslut om antagande av ny Estrategi”, 2021-03-24.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av ny E-strategi” IT-chef David
Olsson, 2021-03-11
 E-Strategi 2021/39.
 Handlingsplan- Digitalisering 2021/39.
Sändlista
IT-avdelningen
Alla nämnder
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2020/299

§ 102 Beslut om uppföljning av synpunkter och felanmälan
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har under 2020 fått in 181 synpunkter och 166
felanmälningar.
Fördelning av hur synpunkterna kommit in är fördelat enligt nedan:
Webbplats (kommunens hemsida)
104
E-post
32
Svarskort
22
Brev
9
Telefon
6
Ej angivet
1
Fördelningen mellan förvaltningarna är:
Samhällsbyggnad
Social- och omvårdnad
Kultur- och fritid
Barn- och utbildning
Kommunledningskontoret

83
33
32
26
7

I kommunens riktlinje för synpunktshantering lovar vi att lämna en
mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar och svar från handläggare inom
10 arbetsdagar till de som har skickat in en synpunkt (gäller till de som lämnat
uppgift om återkoppling).
Vi har till 89 % klarat av att skicka mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar
och till 84 % skickat svar från handläggare inom 10 arbetsdagar.
Riktlinjen för synpunktshantering tar inte upp återkopplingstider för
felanmälan.
Fördelning av hur synpunkterna kommit in är fördelat enligt nedan:
Webbplats (kommunens hemsida)
163
E-post
2
Telefon
1
Ärendet avslutades:
Inom 10 dagar
11-20 dagar
21-30 dagar
Efter 31 dagar
Ej avslutade
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Klassificering av felanmälan:
Gatubelysning
Gator, trafik och skyltar
Parker och grönområde
Gatubrunnar
Lekplatser
Badplatser
Gång- och cykelvägar
Nedskräpning
Vatten- och avlopp
Parkering
Övrigt
(Test)

93
27
15
10
6
4
4
3
1
1
1
1

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporterna
till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 29/2021 ”Beslut om uppföljning av
synpunkter och felanmälan”, 2021-03-24.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport synpunkter och felanmälan Tidaholms
kommun 2020”, huvudregistrator Marie Anebreid, 2021-02-15
 Rapport Synpunkter Tidaholms kommun 2020
 Rapport Felanmälan 2020
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§ 103 Beslut om återrapportering inkomna klagomål på Brukets
Allservice
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga social- och omvårdnadsnämndens
beslut § 20/2021 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt policy för socialt företagande i Tidaholms kommun har
kommunstyrelsen huvudansvaret för frågor som rör social ekonomi och socialt
företagande i kommunen.
Kommunstyrelsen har därför efter inkomna klagomål på Brukets Allservice och
genomförda utredningar på social- och omvårdnadsnämnden respektive
samhällsbyggnadsnämnden följt upp ärendet. Under uppföljningen beslutade
kommunstyrelsen 2020-06-10 (§ 127/2020) att social- och
omvårdnadsnämnden ska inkomma med en återrapportering senast 2020-1231. Av återrapporteringen ska framgå en redovisning av hur arbetet med den
upprättade handlingsplanen fortskrider samt en ekonomisk redovisning.
Social- och omvårdnadsnämnden har 2021-02-23 (§ 20/2021) beslutat att
godkänna återrapporteringen och översända denna till kommunstyrelsen. Av
beslutet framgår att nämnden gör bedömningen att återrapporteringen kring
Brukets allservice är genomförd och att kommunstyrelsen med detta bör
kunna avsluta tillsynen av Brukets allservice.
Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet framgår bl.a. följande.
Social- och omvårdnadsnämnden har tagit del av arbetsmiljöundersökningar
som genomförts på Brukets allservice. Det kan konstateras att upplevelsen av
arbetsmiljön hos medarbetare väsentligt förbättrats jämfört med 2019.
Nämnden har vidare tagit del av verksamhetsberättelsen för 2020 och även i
denna framgår att arbetsmiljön upplevs som bättre, och sjukfrånvaron har
minskats. Brukets allservice har aktivt arbetat med att ta del av de anställdas
syn på arbetsmiljön och har under 2020 genomfört två stycken
medarbetarundersökningar. Enligt Brukets allservices resultatrapport för
perioden januari – september 2020 är resultatet för perioden ett överskott på
102 000 kronor. Brukets allservice har startat en samverkan med Connect
Skaraborg för att få stöd i att bland annat upprätta en affärsplan.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen därmed kan lägga
återrapporteringen till handlingarna.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga social- och
omvårdnadsnämndens beslut § 20/2021 till handlingarna.
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 50/2021 ”Beslut om återrapportering inkomna
klagomål på Brukets Allservice”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om återrapportering gällande klagomål på
Brukets Allservice”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-07.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 20/2021 ”Beslut om
redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 202102-23.
 Tjänsteskrivelse ”Återrapportering till KS rörande Brukets allservice”,
socialchef Maria Olsson, 2021-01-31.
 Resultatrapport Tidaholms Alltjänst 2001-01-200930
 Handlingsplan 2019-2020 – Brukets Allservice
 Kommunstyrelsens beslut § 127/2020 ”Beslut om återrapportering
gällande klagomål på Brukets allservice”, 2020-06-10.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 36/2020 ”Beslut om
redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”, 202004-14.
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2020 ”Beslut om utredning av inkomna
klagomål på Brukets Allservice”, 2020-01-08.
 Tjänsteskrivelse ”Utredning med anledning av inkomna klagomål på
socialt företag Brukets allservice”, kanslichef Anna Eklund, 2019-1122.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
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§ 104 Beslut om revidering av information- och
dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag med
komplettering enligt ordförandens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet,
kommunstyrelsen, ska upprätta en kommungemensam
dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som finns i kommunens
olika myndigheter samt hur dessa hanteras. Planen ska gås igenom löpande
och revideras vid behov.
Dokumenthanteringsplanen är således förvaltningarnas verktyg för att hantera
allmänna handlingar på ett korrekt sätt och rättssäkert sätt.
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2018-11-28 efter beslut av
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har under 2020 gjort en omfattande
genomgång av kommunens dokument- och informationshanteringsplan.
Förutom språklig genomgång av dokument- och informationshanteringsplanen
så har kommunledningsförvaltningen tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en
omfattande genomgång av kapitel 6 och 12.
Under ekonomikapitel 3 har en ny rubrik skapats 3.7 Fordon.
Kapitel 1.19 Budget- och skuldrådgivning har flyttat till kapitel 7 Kultur och
fritid, då budget- och skuldrådgivningen organisatoriskt tillhör kultur- och
fritidsförvaltningen. Museet har lagts till under punkt 7.5.
Vid senaste revideringen tillkom information från Tidaholms Energi AB
(benämnd Koncernen Tidaholms Energi AB i planen) om bolagens hantering
av allmänna handlingar. Till denna revidering har bolaget gjort en genomgång
och det har då tillkommit ändringar.
Förändringarna är markerade med grönt i dokumentet.
Efter arbetsutskottets behandling av ärendet, har en handling tillkommit under
punkt 3.6 Leverantörsreskontra. Handlingen som tillkommit är Följesedel som
föreslås gallras vid inaktualitet.
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera
dokument- och informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat
förslag.
- Ordföranden föreslår att dokument- och informationshanteringsplanen
enligt arbetsutskottets förslag, kompletteras med handlingen
Följesedel, att gallras vid inaktualitet, under punkt 3.6.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 30/2021 ”Beslut om revidering av informationoch dokumenthanteringsplan”, 2021-03-24.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av information och
dokumenthanteringsplan”, huvudregistrator Marie Anebreid, 2021-0315.
 Dokument- och informationshanteringsplan, 2018-11-28.
Sändlista
Huvudregistratorn
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§ 105 Beslut om utbetalning av partistöd 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för
år 2021 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet
med redovisad förteckning.
Sammanfattning av ärendet
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen
för kommunalt partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden
2015-2018. Reglerna innebär bland annat att:
 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.
 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser.
 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av
partistödet.
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti
och år (47 600 kronor år 2021), samt
- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per
mandat och år (7 140 kronor år 2021).
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret,
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning och
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven
tid utbetalas inget stöd.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år
2021 ska utgå enligt följande:
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Antal
mandat
för vilka
Parti
en vald
ledamot
är
fastställd
Socialdemokraterna
18
Moderaterna
7
Sverigedemokraterna
5
Centerpartiet
3
Liberalerna
3
Kristdemokraterna
2
Vänsterpartiet
2
Miljöpartiet
1
Totalt
41

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
partistöd

47 600
47 600
47 600
47 600
47 600
47 600
47 600
47 600
380800

128 520
49 980
35 700
21 420
21 420
14 280
14 280
7 140
292 740

176 120
97 580
83 300
69 020
69 020
61 880
61 880
54 740
673 540

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att partistöd för år 2021 ska utgå till politiska partier i
kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 51/2021 ”Beslut om utbetalning av partistöd
2021”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd 2021”, sekreterare Karin
Hammerby, 2021-03-31.
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport.
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun.
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§ 106 Information om ekonomiskt nuläge
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson informerar om det ekonomiska läget, och kommer att
undersöka bästa sättet att skicka ut önskat underlag för budgetarbetet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 41/2021 ”Information om ekonomiskt nuläge”,
2021-04-21.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
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§ 107 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende mars månad år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 7,0 miljoner
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för
hela kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende mars månad år 2021”,
förvaltningsekonom Federico Dell´Anna, 2021-04-26.
 Helårsprognos – mars 2021 (Kommunstyrelsen)
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§ 108 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun avseende mars månad år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar:
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och
komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver
de befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs. Kommunstyrelsen beslutade
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla rapporter inkomna och
protokoll justerade vid utskick av denna tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i
balans för 2021.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan förra
rapporten i februari.
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter mars månad visar ett resultat på 31,4 miljoner kronor, vilket
är ett överskott mot budget på 14,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Ordförandes sign
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Förvaltningen vill vara tydlig med att detta är en tidig prognos och att det finns
stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna på grund av den på
gående pandemin. Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun
har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr
för de tre åren. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det
innebära att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss
del återställs.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och
komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun
avseende mars månad år 2021”, controller Louise Holmvik, 2021-0419.
 Helårsprognos – mars 2021 (Tidaholms kommun)
 Rapport – Helårsprognos mars 2021 (Barn- och utbildningsnämnd)
Sändlista
Alla nämnder
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2021/147

§ 109 Beslut om årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund
2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs
Kommunalförbund.
 att bevilja direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs Kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för
verksamhetsåret 2020, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 620 tkr kr att jämföra med
budgeterat resultat på 28 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva
resultatet främst beror på lägre kostnader förknippade med hyra av mötesoch konferenslokaler för t ex politiska möten, nätverksträffar och event, samt
uteblivna resekostnader.
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs
Kommunalförbund.
 att bevilja direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 43/2021 ”Beslut om årsredovisning
Skaraborgs kommunalförbund 2020”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Årsredovisning Skaraborg
Kommunalförbund 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08.
 Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2020.
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 Skaraborgs Kommunalförbund – PwC, Granskning av
årsredovisning 2020, 2021-03-30.
 Skaraborg Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2020, 202103-30.
 Protokollsutdrag § 24/2020 ”Årsredovisning 2020 - Skaraborgs
kommunalförbund”, 2020-03-30.
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§ 110 Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Skaraborg 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2020.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 332 072 kr (-100 092 år 2019) kr.
Resultatet skiljer sig med 876 072 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror
främst på att personalkostnaderna för förbundschef har varit lägre samt att
kompetensutvecklings- och andra samverkansinsatser som har minskat i
omfattning på grund av pandemin.
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 44/2021 ”Beslut om årsredovisning
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet
Östra Skaraborg 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08.
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020.
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020.
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020.
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§ 111 Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst,
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2020.
Hajrudin Abdihodzic (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsår 2020.
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 färre än
budgeterat. Det lägre utfallet beror på pandemin och dess påverkan på
kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov.
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2020.
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst,
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2020.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 45/2021 ”Beslut om årsredovisning
Tolkförmedling Väst 2020”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-12.
 Protokollsutdrag 2021-04-09 Tolkförmedling Väst § 431
”Årsredovisning 2020”.
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2020.
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2020.
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2020.
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§ 112 Beslut om besvarande av tidaholmsförslag - Kulturskolan en resurs för Tidaholm
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att avslå tidaholmsförslaget.
Sammanfattning av ärendet
En förslagsställare har i ett tidaholmsförslag föreslagit att kommunstyrelsen får
i uppdrag att utreda möjligheten att inte genomföra besparingen på 1 250 000
kronor som beslutats gällande kulturskolans budget. Förslaget är att
kommunstyrelsen öronmärker 1 miljon till kulturskolan Smedjan av
regeringens välfärdspengar på de 4 400 000 som Tidaholm beräknas få.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Med hänvisning till ekonomichefens yttrande föreslås kommunstyrelsen
besluta att avslå tidaholmsförslaget.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta avslå
tidaholmsförslaget.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 35/2021 ”Beslut om besvarande av
tidaholmsförslag - Kulturskolan - en resurs för Tidaholm”, 2021-03-24.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av tidaholmsförslag –
Kulturskolan – en resurs för Tidaholm”, sekreterare Karin Hammerby,
2021-03-09.
 Kommunfullmäktiges beslut § 43/2020, ”Handlingar att anmäla”, 202004-27.
 Tidaholmsförslag- Kulturskolan- en resurs för Tidaholm, 2020-03-12.
Protokollsanteckning
Patrik Kristoffersen (KD) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi stödjer tidaholmsförslagets ambition att återställa Kulturskolans ekonomiska
förutsättningar. Vi uppmanar ansvarig nämnd att prioritera en långsiktig och
hållbar finansiering. Detta för att kunna bedriva en oerhört viktig verksamhet
som sätter Tidaholm på kartan och som gör skillnad för många barn och unga.
Samtliga närvarande ställer sig bakom Patrik Kristoffersens och Zelal-Sara
Yesildeniz protokollsanteckning:
Sändlista
Förslagsställaren, Barn- och utbildningsnämnden
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§ 113 Beslut om besvarande av motion - minska digitalt
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen
vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta fram ett kompletterande
system.
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionens
yrkande att publicera inkomna förslag i Västgötabladet.
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) beskriver i en motion att de
blivit kontaktade av ett flertal tidaholmare som inte har kunnat ”gilla”
Tidaholmsförslag. Anledningarna har varierat och berott på att man till
exempel inte har teknisk utrustning eller datakunskap, vilket har gjort det
omöjligt att uttrycka sin åsikt.
Motionärerna yrkar på att kommunen arbetar fram ett kompletterande system
som inte ökar den digitala klyftan, och att kommunen publicerar inkomna
Tidaholmsförslag i Västgötabladet.
Under våren och sommaren 2020 inkom även synpunkter till kansliet, från
medborgare som framhåller att de upplever att de inte kan lämna in e-förslag
och/eller rösta då de inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en
postadress. Synpunkterna ledde till att man i tjänsteskrivelsen till den årliga
översynen av Riktlinje för E-förslag skrev in ”Förvaltningen kommer även
framledes att ta fram och tillhandahålla en pappersblankett tillgänglig i
stadshusets reception så att medborgare utan tillgång till digitala verktyg kan
lämna in sina förslag skriftligt. Förslagen skrivs sedan in manuellt i systemet
av förvaltningen och kommunikationen med förslagsställare hanteras via
telefon. Förvaltningen kommer även att, via telefon, ta emot röster. Det
kommer däremot att vara ett krav att varje enskild person som vill rösta själv
kontaktar förvaltningen och uppger sina kontaktuppgift.”
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.
När det gäller det andra förslaget i motionen så menar
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.
När det gäller det andra förslaget i motionen så menar
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand.
Ordförandes sign
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta anse motionen vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta
fram ett kompletterande system.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
avslå motionens yrkande att publicera inkomna förslag i
Västgötabladet.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 36/2021, ”Beslut om besvarande av motion minska digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag”, 2021-0324.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion - minska digitalt
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag” sekreterare Karin
Hammerby, 2021-03-08.
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2020, ”Handlingar att anmäla”, 202005-25.
 Motion om röstning Tidaholmsförslag, MP och L, 2020-05-18.
Protokollsanteckning
Runo Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Att vår lokala tidning informeras om vilka Tidaholmsförslag som är lagda en
gång i månaden.
Följande ställer sig bakom Runo Johanssons protokollsanteckning:
Karin Olofsson (MP), Birgitta Andersson (L), Johan Liljegrahn (M), Patrik
Kristoffersen (KD), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD), Ida
Davidsson (M-, Peter Friberg (M), Mikael Hallin (C), Zelal Yesildeniz (-).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/6
38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-05

Kommunstyrelsen

2020/47

§ 114 Beslut om besvarande av motion - att fullmäktige snarast
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en
ekonomi i balans.
Kommunledningsförvaltningen och därefter kommunstyrelsens arbetsutskott
har berett ärendet och föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-13 och beslutade då att
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll
inte var helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14.
Kommunledningsförvaltningen har nu gjort en redogörelse för samtliga
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande
åtgärdsplan.
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av
tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en
åtgärdsplan för att få en budget i balans”, kanslichef Anna Eklund, 2020-1216.
1. Månatlig uppföljning av ekonomin och budgetutfall med åtföljande beslut
om omedelbara åtgärder vid negativa avvikelser (Gäller alla nämnder med
särskilt fokus på kommunstyrelsen som utöver sin egen budget även har
uppsiktsplikten över nämnderna).
Det sker en månatlig uppföljning sedan augusti 2019. Varje nämnd rapporterar
en månatlig uppföljning där en åtgärdsplan/handlingsplan ska tas fram för att
få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner
redovisas i samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som
nämnderna gör. Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av
kommunstyrelsen.
2. Omedelbar översyn av attest och delegations regler/policy. Målsättning
med denna översyn är att politikerna skall öka sin attest och beslutsrätt
och därmed öka kontrollen över ekonomin.
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2020 om att revidera kommunens
attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat de olika
attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och nämnderna
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behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för revidering och
beslut.
Om attestrollerna och deras ansvar ska ändras bör detta genomföras genom
en revidering av attestreglementet. Rent praktiskt hanterar kommunen cirka
25 000 fakturor per år och det är därför lämpligt att det främst är
tjänstepersoner som attesterar fakturor.
3. Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande
resursfördelningsmodell.
Förvaltningen kan konstatera att en utredning av resursfördelningsmodellen i
sig inte kommer att generera mer intäkter/medel till kommunen.
4. Ta fram de delar av kommunens verksamhet som i stället för egen
verksamhet kan läggas ut på entreprenad.
Förvaltningen kan konstatera att det redan finns en utredning kring vilka
kommunala verksamheter som skulle kunna konkurrensutsättas/ läggas ut på
entreprenad. Denna utredning togs fram av kommunledningsförvaltningen
med remiss till samtliga nämnder efter ett uppdrag från kommunstyrelsen
(ärendenr: 2015/404). Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 201609-07 ( § 206/2021).
5. Avyttra egendom/fordon/skog/mark som i närtid inte behövs för
kommunens långsiktiga utveckling.
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Det finns även ett påbörjat arbete med
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens
fastigheter (fastighetsstrategin) där avyttring också ingår.
I investeringspotten för strategiskt markinköp i budgeten ligger även avyttring.
När det gäller fordon så framhåller samhällsbyggnadschefen att det inte ligger
ett stort värde i kommunens fordon men att samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar för att optimera användandet av fordon där det exempelvis finns
planer på att ha en fordonsansvarig för hela kommunen.
6. Gå igenom samtliga kommunens avtal med externa parter, eventuellt säga
upp/omförhandla dessa.
Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla tecknade
avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans med
Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019. Det
pågår ett ständigt arbete med att förbättra kommunens arbete med inköp och
att tydliggöra vilka tjänstepersoner som har behörighet att göra en beställning
eller en direktupphandling. På varje förvaltning finns en inköpssamordnare.
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Det har även tagits fram tydliga mallar för hantering av direktupphandling samt
så bevakas att inköp sker enligt kommunens ramavtal (finns en avtalskatalog
att förhålla sig till).
7. Ta fram en tydlig plan för underhåll med mera på kommunens fastigheter
och egendom.
Samhällsbyggnadsnämnden har som ansvar att förvalta kommunens
fastigheter. Att upprätta en plan för underhåll på kommunens fastigheter och
egendom är därför en fråga för samhällsbyggnadsnämnden.
8. Undersöka om möjlighet till ytterligare samverkan med närliggande
kommuner inom främst administration.
Det pågår ständigt dialoger med närliggande kommuner om utökad
samverkan, dels i form av avtalssamverkan, dels i form av kommunalförbund.
I rapporten för avtalssamverkan som presenteras i samband med
årsredovisningen finns en redovisning att tillgå. Förvaltningarna har även
sedan tidigare gett förslag på utökad samverkan i form av att lägga
verksamhet i gemensamma kommunalförbund.
9. Ökad samverkan inom kommunen, konkretisera denna samverkan mellan
nämndernas politiker och förvaltningar.
Det pågår ett ständigt arbete inom och mellan förvaltningarna att se över hur
vi kan arbeta mer förvaltningsöverskridande. För närvarande utreds
möjligheten till förvaltningsövergripande tjänster och det pågår flera projekt
såsom gemensamt kontaktcenter och bemanningsenhet. Politiskt sker det
kontinuerligt presidieavstämningar med bland annat syftet att diskutera
samverkan mellan förvaltningar.
10. Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska
antalet anställda personer inom administration och de personalresurser
som inte är direkt kopplade till vård och skola.
Idag finns det inga överflödiga administrativa tjänster utifrån den verksamhet
som kommunen bedriver. Förvaltningen vill framhålla att målsättningen att
minska personalresurser inom administrationen istället borde handla om att
bland annat se över vilka rättsliga skyldigheter kommunen har, vilken
ambitionsnivå kommun ska ha när det gäller att leverera administrativa
tjänster till verksamheten (nämnd och förvaltning), antal utredningsuppdrag
samt beslutade och pågående projekt.
Istället för en målsättning att minska antalet anställda borde således fokus
läggas på att anpassa, förändra och ta bort verksamhet och/eller sänka
ambitionsnivån och/eller minska antal utredningsuppdrag och/eller minska
antal projekt.
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11. Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter
beslutet om rätten till heltid.
Kommunstyrelsen fattade beslut 2016-09-07 att projektet ”Heltid en rättighet –
deltid en möjlighet” skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms
kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som
en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett givet antal tillfällen per år
ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid.om att genomföra projektet
Under genomförandet av projektet har antal årsarbetare ökat under perioden
2018-2019 och har sedan minskat under år 2020. Minskningen beror bland
annat på en rad olika åtgärder som minskat antalet årsarbetare, till exempel
stängning av verksamheter och förändringar av schema.
En ekonomisk kalkyl över vad kostnaderna kring heltidsprojektet har genererat
är komplext att ta fram då det är många förändringar som spelar in på antalet
årsarbetare och hur många timmar som har genererats inom verksamheten.
12. Införa omedelbart återanställning-/nyanställningstopp.
I januari månad 2020 fattade kommunstyrelsen beslut (§ 2/2020) om en
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit
delegerade till chefer med personalansvar
13. Omedelbart avyttra överblivna/ej utnyttjade fastigheter/lokaler.
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Det finns även ett påbörjat arbete med
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens
fastigheter där avyttring också ingår.
14. Snarast utreda konsekvenserna att internhyresmodellen och ta fram
eventuella förbättringar, alternativt avskaffa modellen.
Samhällsbyggnadsnämnden har initierat en översyn av internhyresmodellen
med syfte att utvärdera modellen där ärendet kommer att hanteras under
2021.
Kommunledningsförvaltningen kan, som framgår av tidigare tjänsteskrivelse,
konstatera att Tidaholms kommun redan har ett system för upprättande av
åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa
åtgärdsplaner tas däremot fram av respektive nämnd då nämnden, enligt
kommunens ekonomiska styrprinciper, är ansvarig för att anpassa sin
verksamhet inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Dessa
åtgärdsplaner följs sedan upp av kommunstyrelsen som en del av
tillsynsansvaret.
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Ordförandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till arbetsutskottets förslag.
NEJ:
Bifall till Runo Johanssons och Ambjörn Lennartssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V).
Följande röstar NEJ:
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD).
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 49/2021 ”Beslut om besvarande av motion att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i
balans”, 2021-04-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter
upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans – efter
återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03.
 Kommunstyrelsens beslut § 17/2021, ”Beslut om besvarande av
motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att
få en budget i balans”, 2021-01-13.
 Arbetsutskottets beslut § 150/2020, ”Beslut om besvarande av motion
om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en
budget i balans”, 2020-12-16.
Ordförandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans”,
kanslichef Anna Eklund, 2020-12-16.
 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.
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2021/4

§ 115 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, sekreterare Karin
Hammerby, 2021-04-26.
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 202104-21.
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 2021-031-2021-04-12.
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen 2021-03-30
 Delegationsbeslut fattade av IT-chefen 2021-02-08-2021-04-16
 Förteckning över nyanställda 2021-01-01-2021-01-31, 2021-02-01-2021-02-28.
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2020/401

§ 116 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 2021-03-27 – 2021-04-26.
KS 2020/171
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/102
KS 2021/125

KS 2021/150

Västra Götalands regionen - Regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2021-2030
SKR - Cirkulär 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
SKR – Cirkulär 21:18 Ändrade regler vid dag 180 i
rehabiliteringskedjan
Samordningsförbundet Skaraborg - Protokoll styrelsemöte
2021-02-23
Beslut KF 2021-03-29
Beslut om delegation av rätten att meddela föreskrifter enligt
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
SBN - Utställning samråd detaljplan Tidaholms kommun Gräset 1

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Rapporter och inkomna skrivelser, huvudregistrator Marie Anebreid,
2021-04-27.
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2021/120

§ 117 Beslut om återremitterat ärende om folkomröstning
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska överlämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26 beslutade
kommunfullmäktige att återremittera ärendet om folkomröstning om särskilda
boendet Lindängen till valnämnden för att få två områden tydligare belysta
inför folkomröstningen.
Valnämnden beslutade 2021-04-30 att anta ett upprättat förslag till svar på
kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka detta till kommunstyrelsen
för vidare behandling i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
- Runo Johansson (L) yrkar att valnämndens svar ska behandlas av
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde, så att kommunfullmäktige
kan besluta i ärendet vid sitt sammanträde 2021-05-31.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna-Karin Skatt konstaterar att det finns två förslag till beslut
och ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Anna-Karin Skatts yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till Anna-Karin Skatts förslag.
NEJ:
Bifall till Runo Johanssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V).
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Följande röstar NEJ:
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD).
Beslutsunderlag
Reservation
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sändlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign
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Justerandes sig
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2021/1

§ 118 Information från kommunalrådet, kommundirektören och
övriga ledamöter
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande
 Kommande budget Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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2021/6

§ 119 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.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Beslutsunderlag
-
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2021/7

§ 120 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.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-
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2021/8

§ 121 Rapport från de kommunala bolagen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit handlingar från gemensam
nämnd för samhällsskydd.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna
Beslutsunderlag
 2021-03-25 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Energi AB
 2021-03-25 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Bostads AB
 2021-03-25 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Elnät AB
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2021/90

§ 122 Återkoppling arbetsmiljön
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
Sammanfattning av ärendet
Återkoppling av arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1
53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-05

Kommunstyrelsen

2021/148

§ 123 Rapport från mötesobservatörerna
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Lena Andersson (S), som har valts till mötesobservatör, informerar om sina
iakttagelser från sammanträdet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign
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