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§ 164 Beslut om utredning kring en gemensam kostenhet
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick i samband med beslutet om reviderad
strategisk plan och budget för åren 2019-2021 i uppdrag av kommunstyrelsen
att utreda förutsättningar för en gemensam kostenhet för social- och
omvårdnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Detta med
syfte att säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och
måltidsproduktion.
En utredning har genomförts av anlitad konsultfirma som informerar
kommunstyrelsen om resultatet av utredningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning kring gemensam kostenhet”,
kanslichef Anna Eklund, 2019-09-25.
 Kommunstyrelsens beslut § 204/2018 ”Beslut om reviderad strategisk
plan och budget 2019-2021”, 2018-11-07.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad utredning samt att lägga den till handlingarna.
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett underlag till en gemensam
kostorganisation underställd samhällsbyggnadsnämnden samt att
inhämta berörda nämnders yttranden i frågan.
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 uppdra till kommunledningsförvaltningen
att ta fram ett underlag till en gemensam kostorganisation underställd
samhällsbyggnadsnämnden samt att inhämta berörda nämnders
yttranden i frågan.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 165 Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen avseende
januari - augusti år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport per augusti för
kommunstyrelsen. Rapporten innehåller uppföljning avseende ekonomi,
personal och verksamhet för perioden januari – augusti år 2019 samt en
helårsprognos avseende kommunstyrelsens ekonomi.
Kommunstyrelsens prognos visar ett överskott mot budget på 7,7 miljoner
kronor. Överskottet beror på budgeterad prognososäkerhet samt kvarvarande
medel för riktade budgetprioriteringar.
För att väga upp engångskostnader samt försämrade skatteprognoser krävs
att kommunstyrelsen visar ett överskott från prognososäkerhet och riktade
budgetprioriteringar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2019”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-08-30.
 Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari - augusti 2019.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad delårsrapport avseende januari – augusti år 2019.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
avseende januari – augusti år 2019.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 166 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari - augusti år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport per augusti för
Tidaholms kommun.
År 2019 har Tidaholms kommun ett budgeterat resultat på 22,8 mnkr vilket
motsvarar 3,0 procent av skatter och bidrag. Prognosen efter augusti månad
visar ett resultat på -2,0 mnkr, vilket är ett underskott mot budget på 24,2
mnkr. Resultatet motsvarar -0,3 procent av skatter och bidrag vilket betyder att
kommunen inte uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning.
Underskottet mot budget beror till stor del på social- och omvårdnadsnämnden
som prognostiserar ett underskott på 17,8 mnkr och barn- och
utbildningsnämnden som prognostiserar ett underskott på 5,0 mnkr.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr medan
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en
budget i balans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport januari - augusti 2019”, controller
Louise Holmvik, 2019-09-12.
 Delårsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari -augusti 2019.
 Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari - augusti 2019.
 Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnd avseende januari-augusti
2019.
 Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari augusti 2019.
 Delårsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende
januari - augusti 2019.
 Delårsrapport för jävsnämnden avseende januari - augusti 2019.
 Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti
år 2019.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
 uppdra till nämnderna att månadsvis rapportera till
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för
innevarande år. Rapporteringen ska fortgå tills beslutet
upphävs.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå
budget i balans.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna.
 Kommunstyrelsen beslutar att:
 uppdra till nämnderna att månadsvis rapportera till
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för
innevarande år. Rapporteringen ska fortgå tills beslutet
upphävs.
 uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå
budget i balans.
Sändlista
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 167 Beslut om strategisk plan och budget för åren 2020-2022
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för
åren 2020-2022.
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för
verksamhetsplaner och budget.
Budget för år 2020 innefattar:
- Nettokostnader på 716 874 tkr (kommunbidrag).
- Investeringsbudget på 151 517 tkr för skattefinansierad verksamhet
och 3 800 tkr för affärsdrivande verk.
- Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport januari - augusti 2019”, controller
Louise Holmvik, 2019-09-12.
 Strategisk plan och budget 2020-2022.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
 att för år 2020 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona.
 att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt
SKL:s rekommendation (cirkulär 19:5).
 att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt
170 000 000 kr.
 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2020.
 att indexeringen på internhyresbelopp för år 2020 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med
högst 1,2 %.
 att för år 2020 ta ut en borgensavgift på 0,35 % på de lån
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
 att för år 2020 ta ut en borgensavgift på 0,28 % på de lån
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och
beräknas på låneskulden samt leasingförpliktelser per 1 januari
respektive verksamhetsår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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att föreslå förlänga SAM-kraft för år 2020 och att medel tas från
Lokala utvecklingsreserven (LUR) till maximalt 1 800 tkr. Samtliga
3 tjänster i projektet finansieras av LUR medel.
 att fastställa strategisk plan och budget 2020-2022.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet ska
uppnås, vilket innebär:
 att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i
den strategiska planen samt
 att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är
positivt och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och
kommunal ekonomisk utjämning.
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens
förslag med ändringen att låneskulden för Tidaholms kommun ska
uppgå till maximalt 210 000 000 kr istället för 170 000 000 kr.

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 föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att för år 2020 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona.
 att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt
SKL:s rekommendation (cirkulär 19:5).
 att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt
210 000 000 kr.
 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2020.
 att indexeringen på internhyresbelopp för år 2020 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med
högst 1,2 %.
 att för år 2020 ta ut en borgensavgift på 0,35 % på de lån
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
 att för år 2020 ta ut en borgensavgift på 0,28 % på de lån
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och
beräknas på låneskulden samt leasingförpliktelser per 1 januari
respektive verksamhetsår.
 att föreslå förlänga SAM-kraft för år 2020 och att medel tas från
Lokala utvecklingsreserven (LUR) till maximalt 1 800 tkr. Samtliga
3 tjänster i projektet finansieras av LUR medel.
 att fastställa strategisk plan och budget 2020-2022.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Ordförandes sign

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för
god ekonomisk hushållning för verksamhet ska uppnås, vilket innebär:
 att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i
den strategiska planen samt
 att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är
positivt och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och
kommunal ekonomisk utjämning.

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 168 Beslut om förnyad borgensförbindelse till Kommuninvest
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
För att Kommuninvest ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden har
föreningen som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar enligt separat
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Tidaholms kommuns
borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet
är det av mycket stor vikt att Tidaholms kommun på nytt fattar ett beslut i
fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt
därefter undertecknar en separat bekräftelse av borgensförbindelsen.
Samtliga medlemmar har även tecknat ett separat regressavtal med
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal är av avgörande
betydelse för medlemskap i föreningen och även de behöver tecknas om.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 92/2019 ”Beslut om förnyad
borgensförbindelse till Kommuninvest”, 2019-09-18.
 Tjänsteskrivelse ”Förnyad borgensförbindelse till Kommuninvest”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2019-08-29.
 Skrivelse från Kommuninvest, 2019-05-03.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
 att Tidaholms kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 26 oktober 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Tidaholms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tidaholms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 att Tidaholms kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Tidaholms kommun den 1 november 2011,
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
att Tidaholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat
av Tidaholms kommun den 1 november 2011, vari Tidaholms
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse Anna-Karin Skatt och Eva Thelin att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att Tidaholms kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 26 oktober 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Tidaholms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tidaholms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 att Tidaholms kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Tidaholms kommun den 1 november 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
 att Tidaholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat
av Tidaholms kommun den 1 november 2011, vari Tidaholms
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
 att utse Anna-Karin Skatt och Eva Thelin att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 169 Beslut om revidering av riktlinje om intern kontroll
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, förvaltningsledning och medarbetare med syfte att säkerställa att
verksamheten:
 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering
samt
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna
förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.
Kommunfullmäktige reglerar kommunkoncernens arbete och ansvar för intern
kontroll genom sitt reglemente för intern kontroll.
Kommunstyrelsen har tidigare antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med
riktlinjen är att komplettera reglementet genom att förtydliga hur det praktiska
arbetet med intern kontroll ska bedrivas. Riktlinjen beskriver hur arbetet med
riskanalys, framtagande av intern kontrollplan samt genomförande av
uppföljning av kontroller och åtgärder ska gå till. Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på revidering av riktlinjen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 93/2019 ”Beslut om
revidering av riktlinje om intern kontroll”, 2019-09-18.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje intern kontroll”, kanslichef
Anna Eklund, 2019-09-06.
 Förslag på revidering av riktlinje för intern kontroll, 2019-09-04.
 Förslag på revidering av riktlinje för intern kontroll med markerad
borttagen och tillagd text, 2019-09-04.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje
för intern kontroll i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje för intern kontroll i
enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Samtliga nämnder
De kommunala bolagen
Kommunrevisionen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 170 Beslut om antagande av risk- och sårbarhetsanalys för åren
2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap är Sveriges
kommuner ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa
i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Vart fjärde år ska resultatet sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys
som ska rapporteras till länsstyrelsen.
Säkerhetssamordnaren har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsskydd mellersta Skaraborg,
omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram ett förslag till riskoch sårbarhetsanalys för perioden 2019–2022. Analysen innehåller bland
annat en beskrivning av kritiska beroenden, sårbarheter samt förslag till
åtgärder.
Risk- och sårbarhetsanalysen är framtagen i enlighet med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94/2019 ”Beslut om
antagande av risk- och sårbarhetsanalys för åren 2019-2022”,
2019-09-18.
 Tjänsteskrivelse ”Risk- och sårbarhetsanalys för åren 2019-2022”,
säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin, 2019-08-26.
 Utkast - Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta risk- och
sårbarhetsanalys för åren 2019–2022.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta risk- och sårbarhetsanalys för åren
2019–2022.
Sändlista
Samtliga nämnder
Säkerhetssamordnaren

Ordförandes sign
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-02

Kommunstyrelsen

2019/123

§ 171 Beslut om rapport över medborgarförslag 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 april.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag som har beretts och
beslutats av nämnder 2019-03-20 – 2019-09-18”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2019-09-16.
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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2019/123

§ 172 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag som
har inkommit till fullmäktige men inte slutbehandlats av
fullmäktige eller nämnd
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2019-09-18 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag som
har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2019-09-18 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-09-16.
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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2019/24

§ 173 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-09-04.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-10-02”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-09-25.
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott,
2019-09-18.
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichef, 2019-09-16.
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2019-09-10.
 Delegationsbeslut fattat av tf kommundirektör, 2019-09-09.
 Delegationsbeslut fattat av näringslivschef 2019-08-19.
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)
2019-08-01 – 2019-08-31”.
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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2019/21

§ 174 Rapporter och inkomna skrivelser
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut.
Inkomna under tiden 2019-08-27– 2019-09-20.
KS 2019/20
KS 2019/351
KS 2019/20
KS 2019/366
KS 2019/20

SKL - Cirkulär 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till
ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning
Västra Götalandsregionen - Psykisk hälsa återhämtningsförmåga
SKL - Uppdatering av cirkulär 19:26: Ny lag om tobak och
liknande produkter
FTI:s (förpacknings- och tidningsinsamlingen) aktuella årsoch hållbarhetsrapport
SKL - Cirkulär 19:38 Budgetpropositionen 2020 och
höständringsbudgeten för 2019

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-10-02”,
registrator Marie Anebreid, 2019-08-29.
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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§ 175 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 DMJ bygg AB har sålt fastigheten på Kungsbroområdet som företaget
köpte av kommunen år 2017 till Tidaholms Bostads AB.
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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§ 176 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:
 Den 16 oktober ska samtliga kommundirektörer i Skaraborg åka till
Stockholm för att träffa de skaraborgspolitiker som är invalda i
riksdagen.
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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2019/51

§ 177 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att informera om.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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§ 178 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Förbundsdirektören ska ta fram powerpointpresentationer med
information om vad kommunalförbundet arbetar med som ska
förmedlas till samtliga medlemskommuner.
 Framtidens vårdmiljö är under diskussion.
 Den 11 oktober ska det hållas en strategidag.
Oppositionsrådet informerar om följande:
 Tidaholms kommun kan behöva vara med och ansöka om bidrag när
nästa vägnätspott för mindre vägar ska fördelas.
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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§ 179 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, Tidaholms Energi
AB:s styrelsemöte, Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte och Tidaholms
Bostads AB:s styrelsemöte 2019-09-05.
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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