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2020/175

§ 199 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna
 uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna,
redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
 att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter december
2020 och januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
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.
Samhällsbyggnadsnämnden har inte beslutat angående september
helårsprognos i nämnd, då ärendet behandlas på sammanträdet den 29
oktober 2020.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Hela prognosen är högst osäker med anledning av den pågående covid-19pandemin dess ekonomiska effekter som bedöms vara omfattande och i
nuläget inte möjliga att prognostisera.
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens verksamheter
prognostiserar en budget i balans.
Helårsprognoserna från samtliga övriga nämnder (BUN, SON, SBN) indikerar
underskott mot respektive budget.
BUN, SON, och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för
2020 uppnår inte en budget i balans.
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnd vidta åtgärder för
att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och
är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.
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Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills
beslutet hävs.
Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,0
procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på 7,1 miljoner kronor, vilket är
ett underskott mot budget på 16,0 miljoner kronor. Det motsvarar 0,9 procent
av skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt målvärde för
god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR)
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta för göras
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Riktlinjen
framgår det att RUR får disponeras om det årliga underliggande
skatteunderlaget för året ligger under den genomsnittliga utvecklingen de
senaste tio åren. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för år
2020–2023 där effekterna av den ändrade bedömningen för 2019 kommer att
slå igenom i redovisningen på 2020. En annan förutsättning är att medlen från
RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna
- uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna,
redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
- att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter december
2020 och januari 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun
avseende januari-september år 2020”, controller Louise Holmvik,
2020-10-20.
 Rapport ”Helårsprognos – september 2020 (Tidaholms kommun)”.
 Rapport ”Kommunstyrelsen – helårsprognos september 2020”.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 115/2020 ”Beslut om
delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari –
augusti år 2020” 2020-10-01.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 82/2020 ”Beslut om
helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende september
månad år 2020”, 2020-10-13.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 125/2020, ”Beslut om
uppföljning av helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden
avseende september månad 2020”, 2020-10-15.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 92/2020 ”Beslut om
uppföljning av helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden
avseende september månad år 2020” 2020-10-20.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

6

Utdragsbestyrkande

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-04

Kommunstyrelsen

Sändlista
Nämnderna
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2020/69

§ 200 Information om ekonomiskt nuläge
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 201 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
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.
Nämndens helårsprognos är ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Överskottet
beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och på en positiv
utveckling av pensionskostnader för hela kommunen.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en positiv avvikelse mot
budget på 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en ej tillsatt tjänst inom IT
samt på personalförändringarna inom näringslivsenheten.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen
avseende januari-september år 2020”, förvaltningsekonom Federico
Dell´Anna, 2020-10-20
 Rapport ”Kommunstyrelsen – helårsprognos september 2020”.
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§ 202 Beslut om kommunal skattesats för Tidaholm år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för år 2021
fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) så måste den kommunala skattesatsen för
2021 år fastställas senast 30 november 2020.
Ytterligare så beskriver kommunallagen att om budgeten på grund av
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska
fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall,
avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen
(1990:1144) inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december
månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats
än den som har bestämts tidigare.
Eftersom beslut om Strategisk plan och budget 2021-2023 flyttats fram så
behandlas skattesatsen därför som ett separat beslut.
Tidaholms kommuns utdebitering för 2020 är fastställt till 22,07 per
skattekrona.
Tidaholms kommuns skattesats ligger för 2020 bland de högre i en jämförelse
med kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund.
I de två förslag till förslag till Strategisk plan och budget 2021-2023 som
presenterades på kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 så föreslogs
oförändrad skattesats för 2021.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunal skattesats för Tidaholm
avseende år 2021”, controller Louise Holmvik, 2020-10-27.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

10

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-04

Kommunstyrelsen

2020/325

§ 203 Beslut om intern kontrollplan kommunstyrelsen 2020-2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till intern
kontrollplan för år 2020/2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt. 2020/2021 års interna kontrollplan visar identifierade
risker och vilka kontroller som kommer att utföras för att följa upp att
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt att den följer lagar och
regler.
Kommunstyrelsens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys utförd av
kommunledningsförvaltningens olika avdelningar. Sammantaget har
kommunledningsförvaltningen identifierat 79 risker.
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16,
som ingår i planen. Den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen innehåller
13 risker som ska kontrolleras. Uppföljningen av utförda kontroller kommer att
redovisas för kommunstyrelsen i mars 2021.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat
förslag till intern kontrollplan för år 2020/2021.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 99/2020, ”Beslut om intern kontrollplan
kommunstyrelsen 2020-2021”, 2020-10-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan
2020/2021 för kommunstyrelsen”, kanslichef Anna Eklund, 2020-1009.
 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2020/2021.
Sändlista
Revisorerna
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§ 204 Beslut om uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen
2019/2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av framtagna
åtgärder för 2019/2020.
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för 2019/2020.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagens sjätte kapitel 6 § framgår det att det är nämndens ansvar
att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt
bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Syftet med den interna kontrollen är, enligt kommunens riktlinje, 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.
Riktlinjen beskriver vidare hur arbetet med intern kontroll ska organiseras
samt redogör för vilka aktiviteter som årligen ska genomföras. Dessa
aktiviteter är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förvaltningen genomför en riskanalys.
Förvaltningen tar fram förslag till intern kontrollplan.
Nämnden/bolagsstyrelsen antar en intern kontrollplan.
Förvaltningen genomför kontroller och tar fram eventuella åtgärder.
Förvaltningen redovisar utförda kontroller.
Förvaltningen genomför eventuella åtgärder.
Förvaltningen lämnar en uppföljning av åtgärder. Förvaltningen ska
även lämna en uppföljning av nämndens/bolagsstyrelsens arbete
(process) med den interna kontrollen. Uppföljningen redovisas till
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med antagande av
nästkommande intern kontrollplan.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en uppföljning av åtgärder för
2019/2020 och sammanställt resultatet. Det är enbart de rutiner/processer där
kontrolluppföljningen för 2019/2020 påvisade avvikelser och därmed behov av
åtgärder som redovisas. Uppföljningen av åtgärder ska enligt riktlinjen
redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, i samband
med förslag till nästkommande interna kontrollplan. Uppföljningen redovisas
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därför i samma rapport som den interna kontrollplanen för 2020/2021, avsnitt
3.
Kommunledningsförvaltningen har även gjort en uppföljning av
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för 2019/2020. Denna
uppföljning redovisas även i samma rapport som den interna kontrollplanen för
2020/2021, avsnitt 4. Uppföljningen är baserad på ett frågeformulär som
besvarats av kommunledningsförvaltningens enhetschefer. De frågor som
besvarats med antingen delvis eller nej har kommenterats samt kompletterats
med en framtagen åtgärd.
Kommunstyrelsen ska vidare med utgångspunkt i nämndernas och
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för
intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. Detta kommer
att behandlas i ett separat ärende.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
uppföljningen av framtagna åtgärder för 2019/2020.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för
2019/2020.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 100/2020, ”Uppföljning av framtagna åtgärder
2019/2020 och uppföljning av kommunstyrelsens arbete med intern
kontroll 2019/2020”, 2020-10-21
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av framtagna åtgärder 2019/2020 och
uppföljning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll
2019/2020”, kanslichef Anna Eklund, 2020-10-09.
 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2020/2021, avsnitt 3, avsnitt
4, 2020-10-09
Sändlista
Revisorerna
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§ 205 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
2020
Ärendet utgår.
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2019/466

§ 206 Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen
Ärendet utgår.
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2019/324

§ 207 Beslut om revidering av reglemente kultur- och
fritidsnämnden
Ärendet utgår.
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2019/482

§ 208 Beslut om revidering av reglemente social- och
omvårdnadsnämnden
Ärendet utgår.
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2019/483

§ 209 Beslut om revidering av reglemente
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet utgår.
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2019/484

§ 210 Beslut om revidering av reglemente barn- och
utbildningsnämnden
Ärendet utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

19

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-04

Kommunstyrelsen

2019/485

§ 211 Beslut om revidering av reglemente jävsnämnden
Ärendet utgår.
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2019/519

§ 212 Beslut om revidering av reglemente valnämnden
Ärendet utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

21

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-04

Kommunstyrelsen

2020/275

§ 213 Beslut om yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning
delegationshantering i Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande
som sitt och skicka det till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört
en granskning av delegationsordningar i Tidaholms kommun. Syftet med
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig hantering av delegationsordningar. Revisionens
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor
del har en ändamålsenlig hantering av delegationsordningar.
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt
rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen
rekommenderas att:
 säkerställa att förvaltningschefens vidaredelegering tydligare
dokumenteras och att kommunstyrelsen får information om ev. beslut
med stöd av vidaredelegation.
 tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i
delegationsordningen, alternativ överväga att beslut av
verkställighetskaraktär inte finns medtagna i delegationsordningen.
 tillse att delegationsordningarna uppdateras minst en gång per
mandatperiod.
 bedöma om antal delegater och beloppsgränser kopplat till
upphandling och inköp är rimliga i förhållande till verksamhetens och
delegatens ansvarsområde.
 genomföra en översyn av delegationer kopplat till personalärenden så
dessa ärenden hanteras likvärdigt i nämnderna.
Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsen syn på den
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2020-11-30.
Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de synpunkter som
kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att se
över nuvarande delegationsordningar utifrån revisorernas rekommendationer.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens
förslag till yttrande som sitt och skicka det till revisorerna.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer angående kommunrevisionens granskning
delegationshantering i Tidaholms kommun”, kanslichef Anna Eklund,
2020-10-21.
 PM ” Granskning av delegationsordningar”, Kommunens revisorer,
2020-09-24.
 Granskningsrapport ”Delegationshantering”, sakkunnig Revsul Dedic
och sakkunnig Jimmy Lindberg, Deloitte AB, september 2020.
Sändlista
Revisorerna
Samtliga nämnder
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§ 214 Beslut om svar till kommunrevisionens frågor till
kommunstyrelsens möte den 5 november
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att avge sina svar på kommunrevisionens
frågor inför mötet den 5 november.
 Kommunstyrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevision ska möta kommunstyrelsens presidium och kommundirektör
den 5 november som en del av revisorernas årliga ansvarsprövning.
Revisionen har förberett ett antal frågor som de önskar att kommunstyrelsen
besvarar i skriftlig form och skickar till in senast 30 oktober. Frågor och svaren
kommer ligga till grund för mötet den 5 november.
Kanslichef har varit i kontakt med revisorerna som har gett dispens att hantera
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 4 november och därefter
skicka in kommunstyrelsens svar.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på kommunstyrelsens
svar på revisorernas frågor vilket presenteras i bilagan. Detta förslag kan
sedan kompletteras med kommunstyrelsens synpunkter när kommunstyrelsen
behandlar ärendet under att sammanträde den 4 november. Beslutet bör
sedan omedelbart justeras.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att avge sina svar på kommunrevisionens
frågor inför mötet den 5 november.
- Kommunstyrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar till kommunrevisionens frågor till
kommunstyrelsens möte den 5 november”, kanslichef Anna Eklund,
2020-10-23.
 Förslag ”Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens frågor”,
kanslichef Anna Eklund, 2020-10-23.
 Frågor från kommunrevisionen ” Tidaholms kommun, ansvarsprövning
2020, Frågor inför möte med kommunstyrelsen 2020-11-05.
 Riskanalys inför Intern kontrollplan, 2020/2021
Sändlista
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

24

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-11-04

Kommunstyrelsen

2018/162

§ 215 Beslut om granskning för "ÖP 2030 - Översiktsplan för
Tidaholms kommun"
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras och att ett digitalt
möte med ÖP-gruppen ordnas i närtid inför beslutet i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2017 pågår arbetet med att upprätta en ny gällande översiktsplan för
Tidaholms kommun. Efter genomfört samråd 2019 har
samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt inkomna yttrande samt
kompletterat och reviderat upprättade handlingar. Dessa presenteras nu som
granskningshandlingar; det sista tillfället som handlingarna ställs ut innan de
antas av kommunfullmäktige.
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras fram till år 2030.
Under 2019 genomfördes samråd för upprättat förslag till Översiktsplan för
Tidaholms kommun. Förslaget är uppdelat i tre delar:
Del 1 innehåller förslag till utveckling och kommunens viktigaste
ställningstaganden. Del 2 beskriver Tidaholms kommun idag och de allmänna
intressen som kommunen tar hänsyn till i den framtida utvecklingen. Del 3
beskriver vilka konsekvenser förslaget får för miljön.
Samrådet genomfördes under perioden 25 mars - 02 juni 2019. Under
samrådet bjöds allmänheten in till offentliga möten kvällstid, bokade möten
för mindre grupper, öppen utställning på Stadsbiblioteket och Stadshuset
samt tillgång till samtliga handlingar att ladda ner och läsa digitalt via
Tidaholms kommuns hemsida. Samtliga samrådsyttranden samt
genomförda revideringar finns sammanställda i samrådsredogörelsen.
Efter samrådet har handlingarna reviderats och presenteras nu som
granskningshandlingar. De flesta ändringarna som genomförts är av generell
karaktär. Större förändringar är bland annat framtagande av en
kommunövergripande skyfallskartering, revidering av industri- och
verksamhetsområde mellan Tidaholms tätort och väg 26, samt förtydligande
kartor över bland annat naturmiljöer och riksintresseområden.
Granskningsutställningen är det sista steget i processen att upprätta en ny
översiktsplan. Under granskningen får återigen länsstyrelsen, kommuner,
myndigheter och övriga möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under den
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tiden som förslaget ställs ut, vilket är minst två månader. Granskningstid är
beräknad från den 16 november 2020 till den 17 januari 2021.
Efter genomförd granskning sammanställs eventuella inkomna synpunkter och
planen går vidare för ett antagande. Antagandet görs av kommunfullmäktige
och beräknas ske under första kvartalet 2021.
Upprättade handlingar bedöms kunna utgöra underlag för
granskningsutställning om Tidaholms kommuns långsiktiga användning av
mark- och vattenområden samt utvecklingen av den bebyggda miljön.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna
upprättade handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
granskningsutställning.
- Tony Pettersson (S) med instämmande av Lena Andersson (S) yrkar
att ärendet återremitteras och att ett digitalt möte med ÖP-gruppen
ordnas i närtid inför beslutet i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Tony Petterssons
förslag.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 111/2020,”Beslut om Granskning för ÖP2030
- Översiktsplan för Tidaholms kommun", 2020-10-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Granskning för ÖP2030 - Översiktsplan för
Tidaholms kommun", planarkitekt Marie Bengtzon, 2020-09-23.
 Del 1 Planförslag ÖP 2030, granskningshandling.
 Del 2 Förutsättningar ÖP 2030, granskningshandling.
 Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030,
granskningshandling.
Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2016/21

§ 216 Beslut om godkännande av slutrapport Heltid en rättighet deltid en möjlighet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapport för projektet Heltid
en rättighet- deltid en möjlighet.
Sammanfattning av ärendet
I september 2016 togs beslutet i kommunstyrelsen att alla tjänster i
kommunen ska vara på heltid och att anställda ska få önska sin
sysselsättningsgrad utifrån bestämda procentsatser. Heltider ska vara en
rättighet, deltider en möjlighet. Projektet skulle ta fram verktyg och stödja
förvaltningarna i införandet av heltid. Kommunstyrelsen var beställare av
projektet.
Projektet sammanfattas i en slutrapport som delges Kommunstyrelsen för
godkännande.
Förslag till beslut
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
slutrapport för projektet Heltid en rättighet- deltid en möjlighet.
Beslutsunderlag
 Personalutskottets beslut § 14/2020, ”Beslut om godkännande av
slutrapport Heltid en rättighet - deltid en möjlighet”, 2020-10-19.
 Slutrapport av projekt Heltid en rättighet – deltid en möjlighet.
Sändlista
Personalavdelningen
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2020/287

§ 217 Beslut om handlingsplan utifrån arbetsmiljöverkets
anmärkningar
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad handlingsplan för
att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket anmärkt på i sin
inspektion.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har 2020-06-11 gjort en inspektion vid barn- och
utbildningskontoret och personalutskottet får information kring inspektionens
resultat. Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet efter att de fått ta del av
upprättad handlingsplan från kommunen.
Handlingsplanen innebär att Tidaholms kommun ska genomföra en rad
aktiviteter samt genomföra ett antal åtgärder. Dessa är:





Kommunledningsförvaltningen har, på uppdrag av personalutskottet §
3/2020, 2020-01-27, tagit fram en utbildning kring förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar. Utbildningen kommer att ske i två steg, en digital
utbildning under hösten (november 2020) och sedan workshops i
samtliga nämnder under våren (mars, april 2021) eller när det blir
möjligt pga. av Covid-19 pandemin. Utbildningen ska sedan vara en
del av det utbildningsprogram som erbjuds förtroendevalda vid ny
mandatperiod.
Kommunledningsförvaltningen ska se över och uppdatera samtliga
dokument gällande kränkande särbehandling så att det tydligt framgår
att politiken har ett arbetsmiljöansvar.
Personalutskottet har initierat att det finns ett behov av att ta fram
gemensamma förhållningsregler och uppförandekoder för
förtroendevalda i Tidaholms kommun samt utbildningsmaterial kring
samtalsklimat och förhållningsregler. Detta ska göras i samverkan med
kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna.

Personalutskottet beslutade § 12/2020 att bjuda in kommunfullmäktiges
ordförande Erik Ezelius (S) för diskussion kring arbetet framåt med att ta fram
uppförandekoder.
Förslag till beslut
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad handlingsplan för att åtgärda de brister som
Arbetsmiljöverket anmärkt på i sin inspektion.
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Beslutsunderlag
 Personalutskottets beslut § 13/2020, ”Beslut om handlingsplan utifrån
arbetsmiljöverkets anmärkningar”, 2020-10-19.
 Arbetsmiljöverket - resultat av inspektion 11 juni 2020 barn- och
utbildningskontoret.
 Anmälningar från barn- och utbildningsnämnden.
 Personalutskottets beslut § 12/2020 ”Information om
Arbetsmiljöverkets inspektion barn- och utbildningskontoret”, 2020-0917.
 Personalutskottets beslut § 11/2020 ”Information om resultat av
Arbetsmiljöverkets inspektion - barn- och utbildningskontoret”, 202009-08.
 Personalutskottets beslut § 7/2020 ”Information om resultat av
Arbetsmiljöverkets inspektion - barn- och utbildningskontoret”, 202008-27.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Personalavdelningen
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2020/236

§ 218 Beslut om inriktningsdokument organiserat integrerat arbete
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende enligt förslaget från VästKoms
styrelse.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ett beslut av att ställa sig
bakom förslaget från VästKoms styrelse om Inriktningsdokument om integrerat
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Direktionen
rekommenderar kommunerna att fatta beslut om antagande av
inriktningsdokumentet.
Förslaget har remitterats till social- och omvårdnadsnämnden, som har
rekommenderat kommunstyrelsen att besluta anta Inriktningsdokument
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och
beroende.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende enligt förslaget
från VästKoms styrelse.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 109/2020 ”Beslut om YttrandeInriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende”, 2020-10-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Yttrande- Inriktningsdokument organiserat
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och
beroende”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 81/220 ”Beslut om
inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande- Inriktningsdokument
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende”, kanslichef Anna Eklund, 2020-06-18.
 Skaraborgs Kommunalförbunds direktions beslut § 28/2020
”Inriktningsbeslut psykisk ohälsa”, 2020-05-08.
 Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete slutligt förslag II.
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2020/237

§ 219 Beslut om förlängning av överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förlängningen av överenskommelsen mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ett beslut att förlänga
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård till 2021-12-31. Direktionen rekommenderar kommunerna att ta
beslut om förlängning av överenskommelsen.
Förslaget har remitterats till social- och omvårdnadsnämnden, som ser
positivt på direktionens rekommendation om att förlänga överenskommelsen
och föreslår därför kommunstyrelsen att besluta anta direktionens
rekommendation om förlängning av överenskommelsen mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta förlängningen av överenskommelsen mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med
2021-12-31.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 110/2020 ”Förlängning av överenskommelse
om samverkan vid in- och utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård”,
2020-10-21
 Tjänsteskrivelse ”Förlängning av överenskommelse om samverkan vid
in- och utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård”, vik
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-10-06.
 Regionfullmäktiges beslut § 141/2020 ”Överenskommelse om
samverkan vid in- och utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård”,
2020-09-22.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/220 ”Beslut om
förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård”, 2020-09-15.
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 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande- Förlängning av
överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård”, kanslichef Anna Eklund, 2020-06-18.
 Skaraborgs Kommunalförbunds direktions beslut § 29/2020
”Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”, 2020-05-08.
 Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
 Kommunfullmäktiges beslut § 148/2018 ”Beslut om förlängning av
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård”, 2018-11-26.
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2020/294

§ 220 Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet
Lindängen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för klargörande av
kostnaderna och framtagande av en preliminär tidplan.
Sammanfattning av ärendet
Ekedalens samhällsförening har lämnat in en skrivelse samt
namnunderskrifter till kommunfullmäktige. Samhällsföreningen önskar i
skrivelsen att kommunfullmäktige lyfter och omprövar social- och
omvårdnadsnämndens beslut att stänga det särskilda boendet Lindängen. Om
kommunfullmäktige inte gör det yrkar samhällsföreningen på att frågan avgörs
genom folkomröstning med stöd av de ingivna namnunderskrifterna.
Rubriken på namnlistorna är ”FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva –
”Trygghet, omtanke i en god livsmiljö””.
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020-06-16 att stänga det
särskilda boendet Lindängen i Ekedalen som en del i nämndens
anpassningsåtgärder.
När det gäller samhällsföreningens önskan att fullmäktige ska ompröva socialoch omvårdnadsnämndens beslut konstateras följande. I 5 kap. 22 §
kommunallagen (2017:725, KL) anges under vilka förutsättningar ett ärende
får väckas i fullmäktige. Det framgår att ärenden får väckas i fullmäktige av
nämnd, ledamot genom motion samt under vissa förutsättningar av revisor,
fullmäktigeberedning och av kommunala bolag. Vidare framgår att ärenden får
väckas bl.a. genom folkinitiativ.
Kommunledningsförvaltningen kan således konstatera att det inte finns någon
möjlighet för samhällsföreningen att väcka ett ärende i fullmäktige om att
ompröva social- och omvårdnadsnämndens beslut om att stänga Lindängen.
Det kan även konstateras att beslutet har överklagats av två skilda parter som
båda anfört att beslutet borde ha fattats av fullmäktige. Detta kommer alltså att
prövas av förvaltningsrätten.
Däremot har samhällsföreningen som framgår ovan möjligheten att väcka
ärende genom folkinitiativ.
Ett folkinitiativ är enligt 8 kap. 2 § KL att ett ärende om att hålla folkomröstning
i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet ska vara skriftligt, ange
den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga
namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts,
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare
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ska vid beräkningen av antalet initiativtagare endast räknas de som har skrivit
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.
Det finns för närvarande ingen särskild reglering som avser kontrollen av
initiativtagarnas namnteckningar. Det är upp till respektive kommun att
bestämma hur denna kontroll ska gå till. Kontroller torde i normalfallet kunna
ske genom att ett större antal stickprov görs (prop. 2009/10: 80, s. 104).
Av 5 kap. 37 § KL framgår att, om ett folkinitiativ har väckts, ska fullmäktige
besluta att folkomröstning ska hållas om den fråga som initiativet avser är
sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Gällande fullmäktiges beslutsfattande framgår följande i förarbetena (prop.
2009/10:80 s. 106). Vid prövningen av om en folkomröstning ska hållas har
fullmäktige initialt att ta ställning till om det ärende som initiativet rör faller inom
ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sådan fråga
som fullmäktige kan besluta om. Vid prövningen av ett folkinitiativ ska
fullmäktige även ta ställning till om en tillräckligt stor andel av de
röstberättigade står bakom initiativet. Om det brister i dessa formella
förutsättningar ska fullmäktige avslå folkinitiativet. Ett sådant beslut fattas med
enkel majoritet och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, som då
prövar beslutet genom laglighetsprövning. Det finns emellertid inte något
hinder mot att fullmäktige, efter att ha avslagit ett folkinitiativ på den grunden
att andelen röstberättigade som står bakom initiativet inte uppgår till tio
procent, ändå på eget initiativ genom ett vanligt majoritetsbeslut tar ställning
för att hålla en folkomröstning i den fråga som folkinitiativet rör.
Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 390) framgår att, om en folkomröstning
anordnats efter initiativ av medlemmar, är fullmäktige inte bunden av
utgången, utan denna är rådgivande.
Inledningsvis konstaterar kommunledningsförvaltningen att beslut om
organisation av särskilda boenden ligger inom den kommunala kompetensen.
Fullmäktige kan därmed fatta beslut i frågan.
I Tidaholms kommun är 9 803 personer röstberättigade (vid valet 2018), vilket
betyder att 980 underskrifter krävs för att väcka ett ärende om folkinitiativ.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom de ingivna namnlistorna. Vid
sammanräkningen har stickprovskontroll gjorts av adress och födelsedatum
på en underskrift per sida. De underskrifter som, efter stickprovskontrollen,
uppfyller samtliga formella krav uppgår till 1 437 stycken.
Kraven i kommunallagen är därmed uppfyllda. Det finns således formella
förutsättningar för kommunfullmäktige att bifalla folkinitiativet och besluta att
en folkomröstning ska hållas. Frågan om folkinitiativet ska avslås eller bifallas
är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar
något förslag till beslut i den delen.
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Valnämnden ansvarar enligt reglementet för att fullgöra kommunens uppgifter
enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därmed kommer,
om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning, valnämnden att bereda
ärendet så att fullmäktige kan fatta de beslut som krävs ovan nämnda lag.
Fullmäktige har då att ta ställning till dag för omröstningen, omröstningsdistrikt
och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till
de röstberättigade, röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, huruvida
röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast ska vara
avslutad.
Om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning måste även beslut om budget
för att genomföra denna tas. Kommunledningsförvaltningen har gjort en
beräkning av preliminära kostnader för att genomföra en folkomröstning, se
bilaga 2020-09-10. Sammanlagt uppgår den preliminära kostnaden till 440 tkr
(inklusive eventuell möjlighet till förtidsröstning). Kommunledningsförvaltningen föreslår att kostnaden tas från budget för oförutsedda medel för
Tidaholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen har inte tagit med arbetstidskostnader i
beräkningen av kostnaden för att genomföra en folkomröstning. Det kan dock
konstateras att valnämnden, som skulle ansvara för en folkomröstning, inte
har något egen förvaltning eller kansli utan att det i sådana fall är
kommunledningsförvaltningen och kansliets personal som skulle arbeta med
att organisera och genomföra folkomröstningen. Kommunledningsförvaltningen räknar med en arbetsinsats motsvarande en heltidstjänst under
tre månader om det blir en folkomröstning, vilket ungefär motsvarar 100 000 kr
i arbetstidskostnad. Detta är dock inte en kostnad som tillkommer eftersom
den redan ingår i kommunstyrelsens budget. När det gäller arbetsinsatsen
kommer den istället främst att märkas på att kansliets personal får prioritera
bort andra arbetsuppgifter för att i sådana fall kunna organisera
folkomröstningen.
Förslag till beslut
- Hajrudin Abdihodzic (V), Peter Friberg (M), Runo Johansson (L),
Mikael Hallin (C) och Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen
besluta att återremittera ärendet för klargörande av kostnaderna och
framtagande av en preliminär tidplan.
Beslutsgång
Mötet ajourneras kl 14:30-14:45
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 113/2020, ”Beslut om folkomröstning
gällande särskilda boendet Lindängen”, 2020-10-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda

boendet Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19.
 Bilaga ”Underlag till budget för folkomröstning”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2020-09-10.
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens
samhällsförening, 2020-08-07.
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16.
Sändlista
Kommunledningsförvaltningen
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2019/472

§ 221 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2020-10-14.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-1021
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören, 2020-1-23--26
 Delegationsbeslut fattat av personalkonsulent, 2020-08-04
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2019/473

§ 222 Rapporter och inkomna skrivelser
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2020-10-06– 2020-10-23.
KS 2020/5
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/247
KS 2020/273
KS 2020/287
KS 2020/341
KS 2020/336

SKR - Cirkulär 20:40 Jobb för unga
Delegationsbeslut 2020-09-30 - beslut om rutin för besök vid
särskilda boenden under covid-19 pandemin
Delegationsbeslut 2020-10-06 - beslut om upphävande av
tidigare beslut avseende stängning av dagverksamhet och
växelvård
Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 20212023 Protokollsutdrag § 414
Regionfullmäktiges beslut 2020-09-20 § 175 Ledamot och
ersättare i Samordningsförbundet i Skaraborg
Arbetsmiljöverket - Information om avslutat ärende
2020/014996
Regionfullmäktige beslut § 163 Val av revisor till nytt
Samordningsförbund Skaraborg från 2021-01-01
Brottsofferjouren information om bland annat hot till
förtroendevalda 2020-10-26

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Rapporter och inkomna skrivelser”,

huvudregistrator Marie Anebreid, 2020-10-09
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§ 223 Information från kommunalrådet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Möte med trafikverket för diskussion av vägar och cykelvägar
 Förbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund slutar, rekrytering
påbörjad
 Möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra
 Möten sker via Skype framöver för möten mellan kommunstyrelsens
presidium och nämndernas presidier
 Informationsbrev till förtroendevald i eftermiddag om covid-19.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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2019/475

§ 224 Information från kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande
 Folkhälsomyndighetens aktuella information och råd om covid-19 och
åtgärder och beslut i Tidaholms kommun som föranleds av detta.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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2019/476

§ 225 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
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
 Protokoll från nämnden för samhällsskydd 2020-10-01
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2019/477

§ 226 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit handlingar från Skaraborgs
Kommunalförbund.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga dokumentet
till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund 2020-10-09
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2019/478

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