1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-04

Kommunstyrelsen

Sessionssalen, 2019-09-04 kl. 08:30-10:25
§§ 143-163
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, 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-Sara Yesildeniz (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Karin
Olofsson (MP), Charlotte Daremark (KD), Birgitta Andersson (L), Ida Davidsson (M), Peter
Friberg (M), Marika Lund (SD) tom § 151
Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef
Sofie Thorsell, kommunsekreterare
Ida Elf, centrum- och besöksnäringsutvecklare § 143
Justering
Utses att justera: Anna Zöögling (S)
Justeringens tid: 2019-09-04
Underskrift sekreterare
Sofie Thorsell

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Anna Zöögling (S)

Utdragsbestyrkande

1

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2019-09-04 – 2019-09-26
Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-09-04
Protokollet förvaras:
Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Sofie Thorsell

Utdragsbestyrkande

2

2019-09-04

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-04

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163

Information om arbetet med Tidaholms stadskärna
Beslut om förslag till budget och verksamhetsplan för åren
2020-2022 för Tolkförmedling Väst
Beslut om medelstilldelning till samordningsförbundet Östra
Skaraborg för år 2020
Beslut om reviderad förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg
Beslut om ansökan om permutation av stiftelsen samfonden
vid Tidaholms grundskola
Beslut om revidering av reglemente om intern kontroll
Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Beslut om godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal
Beslut om upphävande av handbok för ärendehantering
som politiskt styrdokument
Beslut om besvarande av förfrågan om förvärv av fastighet
Drott 10 (Barnens hus)
Beslut om förvärv av byggnad 19 på fastighet Granaten 6
Beslut om besvarande av medborgarförslag om
webbkamera över Gamla torget
Beslut om folkhälsorådets sammansättning mandatperioden
2019-2022
Beslut om förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt
lag om skydd mot olyckor 2018-2019
Anmälan av delegationsbeslut
Rapporter och inkomna skrivelser
Information från kommunalrådet
Information från kommundirektören
Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Rapport från de kommunala bolagen

Utdragsbestyrkande

3

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-04

Kommunstyrelsen

2018/90

§ 143 Information om arbetet med Tidaholms stadskärna
Sammanfattning av ärendet
Ida Elf, centrum- och besöksnäringsutvecklare, informerar om arbetet med
Tidaholms stadskärna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om arbetet med Tidaholms stadskärna”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-08-27.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/200

§ 144 Beslut om förslag till budget och verksamhetsplan för åren
2020-2022 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Tolkförmedling Väst har beslutat att godkänna förslag till
budget och verksamhetsplan för åren 2020-2022. Direktionen har även
beslutat att översända förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd inför
direktionsmötet 2019-09-27. Budget och verksamhetsplan 2020-2022
innehåller planering av verksamheten under åren 2020-2022 samt budget för
år 2020.
Budgetomslutningen för år 2020 är 221 000 tkr. Finansiering av förbundets
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och
debiteras enligt självkostnadsprincipen. För att får en budget i balans bedöms
prisjusteringen för år 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %.
Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är 2019-09-01. Kansliavdelningen
har dock kontaktat Tolkförmedling Väst som har gett Tidaholms kommun
dispens så att kommunstyrelsen kan fatta beslutet under sitt sammanträde
2019-09-04. Beslutet måste dock justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2019 ”Beslut om förslag
till budget och verksamhetsplan för åren 2020-2022 för Tolkförmedling
Väst”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till budget och verksamhetsplan för åren
2020-2022 för Tolkförmedling Väst”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2019-07-04.
 Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling
Väst.
 Direktionen för Tolkförmedling Västs beslut § 370/2019 ”Förslag till
budget och verksamhetsplan 2020-2022”, 2019-05-24.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan för åren
2020-2022.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att justera
paragrafen omedelbart.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs förslag
till budget och verksamhetsplan för åren 2020-2022.
 Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.
Sändlista
Tolkförmedling Väst
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/65

§ 145 Beslut om medelstilldelning till samordningsförbundet Östra
Skaraborg för år 2020
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Medfinansieringen för år 2020 för Tidaholms kommun uppgår till 216 190 kr.
Detta är en minskning från år 2019 på grund av minskad tilldelning till hela
samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Medlemskommunerna lägger lika stor andel som övriga medlemmar i
förbundet vilka är Västra Götalandsregionen, försäkringskassan och
arbetsförmedlingen.
Kommunen förutsätter att övriga medlemskommuner fattar motsvarande
beslut.
Sista dag att fatta beslut om medfinansiering är 2019-08-31.
Kommunledningsförvaltningen har dock kontaktat samordningsförbundet som
har bekräftat att kommunstyrelsen kan fatta beslutet under sitt sammanträde
2019-09-04. Beslutet bör dock justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80/2019 ”Beslut om
medelstilldelning till samordningsförbundet Östra Skaraborg för år
2020”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Medelstilldelning samordningsförbundet Östra
Skaraborg 2020”, controller Louise Holmvik, 2019-08-05.
 Skrivelse ”Utskick till parterna om preliminär medelstilldelning”,
2019-07-08.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
medfinansiering till samordningsförbundet Östra Skaraborg år 2020 på
216 190 kr.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att justera
paragrafen omedelbart.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansiering till
samordningsförbundet Östra Skaraborg år 2020 på 216 190 kr.
 Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.
Sändlista
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Ekonomiavdelningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/296

§ 146 Beslut om reviderad förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg beslutade 2019-03-05
att föreslå ändring av förbundsordningen. Enligt förbundsordningen ska
ändringar i förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar.
Den ursprungliga anledningen till att ändra förbundsordningen var att ansvaret
för arkivering ska flyttas från regionarkivet till en av kommunerna. Samtliga
förslag till ändringar finns presenterade i en sammanställning.
Reviderad förbundsordning är tänkt att gälla från och med 2020-01-01 och
samtliga kommuner behöver fatta beslut om revidering innan dess.
Det är upp till varje kommun att avgöra om kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige ska fatta beslut om revidering men eftersom samtliga
kommuner godkänner samordningsförbundets årsredovisning i sina respektive
kommunfullmäktige är det förbundets rekommendation att kommunfullmäktige
även fattar detta beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 79/2019 ”Beslut om
reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Östra
Skaraborg”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2019-07-04.
 Förslag på ny förbundsordning för samordningsförbundet Östra
Skaraborg.
 Sammanställning av ändringar i förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 Aktuell förbundsordning för samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera förbundsordning för samordningsförbundet Östra
Skaraborg i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
förbundsordning för samordningsförbundet Östra Skaraborg i enlighet
med upprättat förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 147 Beslut om ansökan om permutation av stiftelsen samfonden
vid Tidaholms grundskola
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat, § 99/2019 och § 100/2019, att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att undersöka möjligheten till permutation av
stiftelserna samfonden vid Tidaholms grundskola och sociala samfonden i
Tidaholm.
Permutation innebär ett beslut av en myndighet att en bestämmelse eller
föreskrift i bland annat stiftelseförordnande får ändras, upphävas eller
åsidosättas i ett särskilt fall.
Av stadgarna till respektive stiftelse framgår det att minst en tiondel av den
årliga avkastningen ska läggas till kapitalet. Ingen av stiftelserna har haft
någon avkastning sedan 2016-01-01 på grund av ränteläget.
Kommunstyrelsen kan ansöka om tillstånd hos kammarkollegiet att stiftelserna
ska få förbruka såväl avkastningen som kapitalet för stiftelsens ändamål.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar ansöka
om detta när det gäller stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola.
När det gäller sociala samfonden finns möjligheten att avvakta för att år 2021
besluta att förbruka stiftelsens tillgångar efter godkännande av länsstyrelsen.
Med hänsyn till att det ligger nära i tiden och är ett kostnadsfritt förfarande
föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen inte beslutar att
ansöka om permutation när det gäller sociala samfonden utan hanterar den
stiftelsen på det föreslagna viset istället.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 81/2019 ”Beslut om
ansökan om permutation av stiftelsen samfonden vid Tidaholms
grundskola och stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om permutation”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2019-07-31.
 Barnrättsbaserat underlag, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-08-12.
 Kommunstyrelsens beslut § 99/2019 ”Beslut om årsredovisning för
stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm avseende år 2018”,
2019-05-08.
 Kommunstyrelsens beslut § 100/2019 ”Beslut om årsredovisning för
stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola avseende år 2018”,
2019-05-08.
 Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholms kommun.
 Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola.
 Stadgar för stiftelsen sociala samfonden i Tidaholms kommun och
stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka om
tillstånd hos Kammarkollegiet att, gällande stiftelsen samfonden vid
Tidaholms grundskola, upphäva de föreskrifter som begränsar
användandet av kapitalet.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
kommunjurist till ombud i den aktuella ansökan.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om tillstånd hos
Kammarkollegiet att, gällande stiftelsen samfonden vid Tidaholms
grundskola, upphäva de föreskrifter som begränsar användandet av
kapitalet.
 Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunjurist till ombud i den
aktuella ansökan.
Sändlista
Kammarkollegiet

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 148 Beslut om revidering av reglemente om intern kontroll
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) uttrycks nämndernas ansvar för den interna
kontrollen i 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
I aktiebolagslagen (2005:551) uttrycks bolagens ansvar för kontroll över
bolagets situation i 8 kap. 4 §. Där framgår vidare att styrelse och VD ansvarar
för att den interna kontrollen är utformad så att lagar och förordningar följs
samt för att minska risken att oegentligheter kan förekomma.
Kommunfullmäktige förtydligar sedan kommunens arbete och ansvar för intern
kontroll genom sitt reglemente för intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av
reglemente för intern kontroll.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 82/2019 ”Beslut om
revidering av reglemente om intern kontroll”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Intern kontroll”,
kanslichef Anna Eklund, 2019-07-15.
 Förslag på revidering av reglemente för intern kontroll, 2019-07-15
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera reglemente för intern kontroll i enlighet med
upprättat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för intern kontroll i enlighet med upprättat förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 149 Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
I maj år 2018 trädde Europaparlamentet och Rådets förordning (2018/679) om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG i kraft (dataskyddsförordningen).
Vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen innebär att kommunstyrelsen
bör besluta om tillägg i sin delegationsordning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2019 ”Beslut om
revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-07-29.
 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera
delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordning för
kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 150 Beslut om godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal
Sammanfattning av ärendet
I maj år 2018 trädde Europaparlamentet och Rådets förordning (2018/679) om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG i kraft (dataskyddsförordningen).
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter som sker inom styrelsens verksamhetsområde. Om någon
utanför kommunen behandlar personuppgifter för kommunstyrelsens räkning
är dessa att betrakta som personuppgiftsbiträden i förhållande till
kommunstyrelsen. Dataskyddsförordningen ställer i sådana fall krav på att det
upprättas personuppgiftsbiträdesavtal (artikel 28).
Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft har ett antal
personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts i kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Det har dock inte funnits någon delegation från kommunstyrelsen till
tjänsteperson att ingå sådant avtal. Kommunstyrelsen bör därför godkänna
avtalen i efterhand.
Efter sökning i diariet konstateras att följande personuppgiftsbiträdesavtal har
ingåtts där kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig sedan
dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018:
Personuppgiftsbiträde
Fujitsu- Visual arkiv (2015/259)
Nilex (2018/382)
Stratsys (2015/395)
EssVision (2015/280)
Nordic Peak AB (2017/373)
KPA Pensionsservice AB (2018/274)
Atea Sverige AB (2018/243)
Därutöver har ett personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts där kommunstyrelsen i
Tidaholms kommun är personuppgiftsbiträde och kommunstyrelsen i
Falköpings kommun är personuppgiftsansvarig.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2019 ”Beslut om
godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av
personuppgiftsbiträdesavtal”, kommunjurist Jenny Beckman,
2019-07-30.
 Personuppgiftsbiträdesavtal Fujitsu – Visual arkiv, 2018-08-08.
 Personuppgiftsbiträdesavtal Nilex, 2019-01-22.
 Personuppgiftsbiträdesavtal Stratsys, 2018-09-17.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

12

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-04

Kommunstyrelsen







Personuppgiftsbiträdesavtal EssVision, 2018-07-27.
Personuppgiftsbiträdesavtal Nordic Peak AB, 2018-06-29.
Personuppgiftsbiträdesavtal KPA Pensionsservice AB, 2018-06-25.
Personuppgiftsbiträdesavtal Atea Sverige AB, 2018-06-05.
Personuppgiftsbiträdesavtal Falköpings kommun, 2018-10-26.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
följande personuppgiftsbiträdesavtal:
 Fujitsu – Visual arkiv, 2018-08-08.
 Nilex, 2019-01-22.
 Stratsys, 2018-09-17.
 EssVision, 2018-07-27.
 Nordic Peak AB, 2018-06-29.
 KPA Pensionsservice AB, 2018-06-25.
 Atea Sverige AB, 2018-06-05.
 Falköpings kommun, 2018-10-26.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande personuppgiftsbiträdesavtal:
 Fujitsu – Visual arkiv, 2018-08-08.
 Nilex, 2019-01-22.
 Stratsys, 2018-09-17.
 EssVision, 2018-07-27.
 Nordic Peak AB, 2018-06-29.
 KPA Pensionsservice AB, 2018-06-25.
 Atea Sverige AB, 2018-06-05.
 Falköpings kommun, 2018-10-26.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 151 Beslut om upphävande av handbok för ärendehantering som
politiskt styrdokument
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-05 att anta handbok för
ärendehantering. Handboken skulle ge vägledning för hur ärendeflödet i
kommunen skulle se ut samt skapa en enhetlig ärendehantering.
Drygt ett år senare beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinje för
styrdokument. Av riktlinjen framgår det vilka typer av styrdokument som ska
finnas i Tidaholms kommun. Tre typer av styrdokument ska antas politiskt:
policy, strategi och riktlinje. Tre typer av styrdokument ska antas på
tjänstepersonsnivå: handlingsplan, regel och rutin.
Kansliavdelningen har påbörjat en översyn av handbok för ärendehantering
med avsikten att anpassa den efter bestämmelserna som kommunstyrelsen
slog fast i samband med antagandet av riktlinje för styrdokument.
Kansliavdelningen konstaterar att innehållet i handboken är av rutinartad
karaktär och att den därför bör arbetas om till en rutin.
Eftersom rutiner antas på tjänstepersonsnivå behöver kommunstyrelsen fatta
beslut om att upphäva handboken som politiskt styrdokument.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86/2019 ”Beslut om
upphävande av handbok för ärendehantering som politiskt
styrdokument”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av handbok för ärendehantering som
politiskt styrdokument”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2019-07-03.
 Handbok för ärendehantering.
 Kommunstyrelsens beslut § 50/2014 ”Handbok för ärendehantering”,
2014-03-05.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva
handbok för ärendehantering som politiskt styrdokument.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva handbok för ärendehantering
som politiskt styrdokument.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign
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§ 152 Beslut om besvarande av förfrågan om förvärv av fastighet
Drott 10 (Barnens hus)
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB, TBAB, har inkommit med en skrivelse där bolaget
önskar förvärva fastighet Drott 10, Norra Kungsvägen 29 i Tidaholm (”Barnens
hus”).
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att inte
försälja fastighet Drott 10 direkt till TBAB utan att fastigheten ska försäljas
genom en öppen försäljningsprocess när detaljplaneprocessen medger detta.
Vidare har samhällsbyggnadsnämnden beslutat föreslå kommunstyrelsen
besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att planera och starta en
öppen försäljningsprocess.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 74/2019 ”Beslut om
besvarande av förfrågan om förvärv av fastighet Drott 10 (Barnens
hus)”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-05-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65/2019 ”Beslut om försäljning
och att starta detaljplanearbete för Drott 10 ”Barnens hus””,
2019-05-23.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse”, samhällsbyggnadschef Johan
Elgh, 2019-04-30.
 Värdering Tidaholm Drott 10, registrerad fastighetsmäklare Anna-Lena
Nyström, 2019-03-15.
 Kommunfullmäktiges beslut § 160/2019 ”Beslut om projektering
Barnens Hus”, 2018-12-17.
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2019 ”Beslut om försäljning av
fastighet Drott 10”, 2018-11-28 .
 Förfrågan om förvärv av ”Barnens hus”, Norra Kungsvägen 29, Drott
10, 2018-10-17, VD Mattias Andersson TBAB.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja fastighet
Drott 10 till Tidaholms Bostads AB för det värderade priset.
 Johan Liljegrahn (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja
fastighet Drott 10 genom s.k. villkorslöst anbudsförfarande samt att
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljningen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Liljegrahns förslag.
Ordförandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastighet Drott 10 genom s.k.
villkorslöst anbudsförfarande samt att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljningen.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Tidaholms Bostads AB
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§ 153 Beslut om förvärv av byggnad 19 på fastighet Granaten 6
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun äger fastighet Granaten 6 på Brukets industriområde. På
fastigheten finns det en byggnad (byggnad 19) som ägs av ett företag.
Företaget har hört av sig till kommunen med en förfrågan om kommunen vill
förvärva byggnaden.
Ärendet har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som har
föreslagit kommunstyrelsen besluta att köpa byggnad 19 på fastighet
Granaten 6 för 20 000 kronor.
Det har, efter att nämnden fattade sitt beslut, framkommit att företaget
arrenderar marken som byggnaden står på av Tidaholms kommun.
Samhällsbyggnadschefen framhåller att det vore strategiskt fördelaktigt för
kommunen att ha full rådighet över såväl mark som byggnad. Han menar
därför att kommunen inte endast bör köpa byggnaden utan även säga upp
arrendeavtalet i samband med köpet. Vidare framhåller
samhällsbyggnadschefen att byggnaden är i så dåligt skick att den bör rivas.
Rivningen är dock inte brådskande och kan avvaktas i väntan på att det tas
fram en strategi för hur kommunen vill använda industriområdet.
Det kommunstyrelsen har att ta ställning till i detta skede är om kommunen
ska förvärva byggnaden eller inte. Eventuellt beslut om rivning och hur denna
skulle finansieras utgör en senare fråga.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85/2019 ”Beslut om förvärv
av byggnad 19 på fastighet Granaten 6”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av byggnad 19 på fastighet Granaten 6”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-08-06.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73/2019 ”Beslut om yttrande
angående Tidaholms kommuns intresse att förvärva "Byggnad 19"
Granaten 6”, 2019-06-11.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 55/2019 ”Beslut om yttrande
angående förfrågan om kommunens intresse av att förvärva "Byggnad
19", fastighet Granaten 6”, 2019-04-25.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förfrågan om att köpa byggnad
19 på fastigheten Granaten 6”, fastighetsförvaltare Johan Claesson,
2019-03-27.
 Karta – ”Byggnad 19” fastighet Granaten 6.
 Förfrågan om Tidaholms kommuns intresse att förvärva ”Byggnad 19”,
2019-03-12.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förvärva byggnad
19 på fastighet Granaten 6 för 20 000 kronor, under förutsättning att
Ordförandes sign
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arrendeavtalet mellan företaget och Tidaholms kommun sägs upp.
Medel tas ur investeringsreserven.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att förvärva byggnad 19 på fastighet
Granaten 6 för 20 000 kronor, under förutsättning att arrendeavtalet
mellan företaget och Tidaholms kommun sägs upp. Medel tas ur
investeringsreserven.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 154 Beslut om besvarande av medborgarförslag om webbkamera
över Gamla torget
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag om att Tidaholms kommun, i samråd
med affärsinnehavare, ska installera en webbkamera över Gamla torget.
Kameran bör enligt förslagsställaren placeras på ett sådant sätt att hela
Gamla torget syns samtidigt som hänsyn ska tas till gällande lagstiftning kring
skydd av personlig integritet.
Kommunfullmäktige har beslutat, § 155/2019, att hänskjuta
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Arbetsutskottet har beslutat att skicka medborgarförslaget på remiss till
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har inte svarat på den del av
medborgarförslaget som direkt rör deras verksamhetsområde, det vill säga om
webbkameran skulle kunna användas som hjälp för snöröjare som har jour.
Nämnden hänvisar istället till att det skulle krävas en större utredning, vilken
bedöms kosta 50 000 kronor, för att utreda om det är ett bra förslag att sätta
upp en kamera. Nämnden framhåller även att andra nämnder bör ges
möjlighet att yttra sig då fler ansvarsområden berörs. Slutligen beslutar
nämnden att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget
om inte kommunstyrelsen har möjlighet att avsätta pengar för att, via konsult,
utreda förslaget vidare.
Kommunledningsförvaltningen har i dagsläget för lite information för att kunna
ta ställning till om medborgarförslaget bör bifallas eller inte. Om
arbetsutskottet anser att medborgarförslaget bör utredas vidare föreslår
förvaltningen att arbetsutskottet skickar det på remiss till fler berörda nämnder
för yttranden. Om arbetsutskottet anser att medborgarförslaget inte bör
utredas vidare föreslår förvaltningen att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2019 ”Beslut om
besvarande av medborgarförslag om webbkamera över Gamla torget”,
2019-06-19.
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av medborgarförslag om webbkamera
över Gamla torget”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-06-10.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66/2019 ”Beslut om yttrande
gällande medborgarförslag om webbkamera över Gamla torget”,
2019-05-23.
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om webbkamera över Gamla
torget, 2018-11-16”, gatuingenjör Marcus Boström, 2019-05-02.
 Barnrättsbedömning ”Medborgarförslag om webbkamera över Gamla
torget, 2018-11-16”, gatuingenjör Marcus Boström, 2019-05-02.
Ordförandes sign
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11/2019 ”Beslut om remiss
av medborgarförslag om webbkamera över Gamla torget”, 2019-01-23.
 Medborgarförslag om webbkamera över Gamla torget, 2018-11-27.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sändlista
Förslagslämnaren
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 155 Beslut om folkhälsorådets sammansättning mandatperioden
2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har beslutat rekommendera kommunstyrelsen att anta
sammansättningen för folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022. Rådet
föreslår följande sammansättning:
Folkhälsorådets sammansättning för mandatperioden 2019-2022:
1. 6 ledamöter bestående av kommunstyrelsens ordförande, ordförande
från samtliga kommunala nämnder samt en representant från hälsooch sjukvårdsnämnden östra Skaraborg.
2. 6 ersättare bestående av oppositionsråd, vice ordförande från samtliga
kommunala nämnder samt en ersättare från hälso- och
sjukvårdsnämnden östra Skaraborg.
3. 3 ledande tjänstepersoner bestående av Närhälsans vårdcentralschef,
Folktandvårdens klinikchef och folkhälsostrategen.
Det föreslås att folkhälsorådet ska genomföra fyra möten per år under
mandatperioden. Mötena ska planeras in med hänsyn till datum för inlämning
av folkhälsorådets lokala verksamhetsplan och årsberättelse till hälso- och
sjukvårdsnämnden östra Skaraborgs kansli. Mötena fördelas enligt följande:
1. Tre möten á två timmar i februari, september och november (vissa
förändringar kan förekomma).
2. En utvecklingsdag (heldagsmöte) i maj.
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för folkhälsorådet. Ledamot för
östra hälso- och sjukvårdsnämnden är folkhälsorådets vice ordförande.
Folkhälsostrategen är sekreterare och föredragande tjänsteperson.
Tillsammans utgör dessa presidiet för folkhälsorådet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 76/2019 ”Beslut om
folkhälsorådets sammansättning mandatperioden 2019-2022”,
2019-06-19.
 Tjänsteskrivelse ”Folkhälsorådets sammansättning mandatperioden
2019-2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-06-10.
 Folkhälsorådets beslut § 28/2019 ”Folkhälsorådets sammansättning”,
2019-05-20.
 Tjänsteskrivelse ”Folkhälsorådets sammansättning mandatperioden
2019-2022”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2019-02-12.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
sammansättningen för folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022.
Ordförandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta sammansättningen för
folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022.
Sändlista
Folkhälsorådet
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§ 156 Beslut om förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt
lag om skydd mot olyckor 2018-2019
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade, § 24/2019,
föreslå respektive kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för det
kommunala handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor till och med
31 december år 2020.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 87/2019 ”Beslut om
förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor 2018-2019”, 2019-08-21.
 Tjänsteskrivelse ”Förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor 2018-2019”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2019-07-04.
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 24/2019
”Förlängd giltighetstid - Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot
olyckor (LSO) för operativ och förebyggande verksamhet 2018-2019”,
2019-05-24.
 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 20182019.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att förlänga giltighetstiden för det kommunala
handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor till och med
2020-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga
giltighetstiden för det kommunala handlingsprogrammet enligt lag om
skydd mot olyckor till och med 2020-12-31.
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§ 157 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-06-04.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-09-04”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-08-27.
 Delegationsbeslut fattat av inköpssamordnare, 2019-08-26.
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichef, 2019-08-23.
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2019-08-22.
 Delegationsbeslut fattat av IT-chef, 2019-07-04.
 Delegationsbeslut fattat av omvårdnadschef, 2019-06-27.
 Delegationsbeslut fattat av skolchef, 2019-06-26.
 Delegationsbeslut fattat av tf kommundirektör, 2019-06-25.
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott,
2019-06-19.
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande, 2019-06-18.
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)
2019-06-01 – 2019-07-31”.
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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§ 158 Rapporter och inkomna skrivelser
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2019-06-04 – 2019-08-26.
KS 2017/195
KS 2018/207
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/65
KS 2019/119
KS 2019/199
KS 2019/297
KS 2019/301
KS 2019/303
KS 2019/295
KS 2019/306

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-24 Beslut om tilldelning
nybyggnad Idrottshall Tidaholm
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-24 Beslut om tilldelning
Rosenberg bostadsområde 2, Nybyggnad gator, VA mm.
SKL - Cirkulär 19:24 Striktare tillämpning av begreppet
sjukperiod
SKL - Cirkulär 19:25 Behörighetsreglering för den sociala
barn- och ungdomsvården
SKL - Cirkulär 19:27 Kammarrättens dom 7173-18 om
sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov
SKL - Cirkulär 19:28 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 –
med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
SKL - Cirkulär 19:29 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år
2020
SKL - Cirkulär 19:31 Regelverk och ränta för RIPS
SKL - Cirkulär 19:33 Ändring i lagen om medbestämmande i
arbetslivet, MBL - utökad fredsplikt på arbetsplatser där det
finns kollektivavtal och vid rättstvister
SKL - Cirkulär 19:34 Ny åldersgräns i LAS och nya regler för
uppsägning vid uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020
SKL - Cirkulär 19:35 Budgetförutsättningar för åren 2019–
2022
Samordningsförbundet Östra Skaraborg - Styrelseprotokoll
20190618
Arbetsförmedlingens reformering är i full gång
Kommunforskning i Västsverige – protokoll årsmöte 2019
Sveriges kommuner och landsting förbundsavgift 2020
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10
juni 2019 - Budget 2020 för Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen - Sammanträdestider för
regionfullmäktige 2020
Revisionsplan 2019-2020
Grynings årsskrift 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-09-04”,
registrator Marie Anebreid, 2019-06-11.
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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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§ 159 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Sommarens besök i Almedalen var givande. Kommunstyrelsens
arbetsutskott kommer ta ställning till om Tidaholms kommun ska
närvara under Almedalsveckan nästa sommar.
 Kommunalrådet och oppositionsrådet har valt att lämna ett gemensamt
svar på insändare i tidningen angående bussförbindelser mot
Jönköping. Tidaholms kommun har regelbundna möten med Habo,
Mullsjö och Hjo kommuner där förbindelser mellan Tidaholm och
Jönköping diskuteras.
 Sommaren har varit lugn.
 Kommunalrådet har mottagit en del synpunkter på tillgängligheten till
vårdcentralen. Hon har förmedlat synpunkterna till ansvarig chef på
vårdcentralen.
Oppositionsrådet informerar om följande:
 Oppositionsrådet har närvarat vid ny invigningen av
ungdomsmottagningen. Ansvariga för ungdomsmottagningen
meddelade att de är intresserade av utökat samarbete med Tidaholms
kommun.
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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§ 160 Information från kommundirektören
Ärendet utgår.
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§ 161 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit två dokument från nämnden.
Beslutsunderlag
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 19/2019
”Delårsrapport april 2019”, 2019-05-24.
 Delårsrapport april 2019 för nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg.
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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§ 162 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
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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§ 163 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 2019-07-01.
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-05-24..
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-05-24.
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-05-24.
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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