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2021/148

§ 154 Val av mötesobservatör
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Othmar Fiala (S) till
mötesobservatör vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Mötesobservatör utses för dagens sammanträde.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Othmar Fiala
(S) till mötesobservatör vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/64

§ 155 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen maj månad år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2021 visar ett överskott på 7,0
miljoner kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för
prognososäkerhet för hela kommunen vilka är budgeterade under
finansförvaltningen.
Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar en budget i
balans.
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 maj månad år 2021”, förvaltningsekonom Federico
Dell’Anna, 2021-06-04.
 Helårsprognos – maj 2021 (Kommunstyrelsen).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/63

§ 156 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun maj månad år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt
att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver befintliga
månads- och delårsrapporter, månadsvis ska rapportera en uppdaterad
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå 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.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för år 2021.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämndens
åtgärdsplan inte har kompletterats sedan rapporterna i februari, mars och
april. Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att underskottet beror
på att arbetet med fastighetsstrategin har blivit försenat.
Kultur- och fritidsnämndens rapport anger att underskottet beror helt på
pandemin. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en åtgärdsplan inte
har upprättats. Enligt nämndens rapport är anledningen till att en åtgärdsplan
inte har upprättats att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt år 2021 utan
påverka först på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar igen.
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor vilket motsvarar
2,1 procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter april månad visar ett resultat på 31,6 miljoner kronor, vilket är
ett överskott mot budget på 14,6 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent av
skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det finns stor osäkerhet kring de
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin.
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun de senaste tre åren
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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har gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr. Skulle kommunen
leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att kommunens
lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad helårsprognos samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun
avseende maj månad år 2021”, förvaltningsekonom Louise Holmvik,
2021-06-29.
 Helårsprognos maj 2021 (Tidaholms kommun).
 Helårsprognos maj 2021 (Barn- och utbildningsnämnd).
 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad
år 2021.
 Helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden avseende maj månad år
2021.
 Helårsprognos maj 2021, social- och omvårdnadsnämnden.
Sändlista
Alla nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/416

§ 157 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande till
investeringsprojekt Björnen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens
nästa sammanträde den 8 september år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB har inkommit med förfrågan om kommunfullmäktiges
ställningstagande avseende investeringar i kvarteret björnen.
Renoveringen av kvarteret Björnen uppgår till 26 mnkr. Enligt underlag från
bolaget är det en enklare renovering som ska genomföras. Att renovera
fastigheterna i kvarteret Björnen är dock nödvändigt enligt bolaget.
Bolagets investeringar har varit höga senaste åren och kommer fortsatt vara
höga kommande år. Under perioden kommer bolagets låneskuld att öka och
soliditeten kommer gå ner till cirka 10 procent som lägst.
Kommunledningsförvaltningen har tidigare påpekat att det finns risker med de
höga investeringar som ska genomföras av bolaget men vill ändå framhålla att
det är viktigt att bolaget underhåller och förvaltar sitt befintliga
fastighetsbestånd.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att som sitt ställningstagande ställa sig positiv till
investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen.
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att som sitt ställningstagande avstyrka
investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga
ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 september år
2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag. Förvaltningens och
Lennartssons förslag i sak samt Karlssons förslag om bordläggning.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om bordläggning under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Kommunfullmäktiges ställningstagande
avseende investering i kvarteret Björnen”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2021-08-02.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Skrivelse ”Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och
Kungsbro 1(sida 1)”, 2020-12-29.
 Skrivelse ”Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 Tidaholms Bostads AB”, Tidaholms Bostads AB:s VD Mattias
Andersson, 2020-12-10.
Sändlista
Tidaholms Bostads AB
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/352

§ 158 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads AB,
pga investeringsprojekt Björnen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens
nästa sammanträde den 8 september år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB har inkommit med förfrågan om utökad borgensram på
grund av investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen. Beloppet uppgår
till 26 mnkr.
Tidaholms Bostads AB:s låneskuld har ökat de senaste åren. År 2018 uppgick
låneskulden och Tidaholms kommuns borgensförpliktelse till 57 mnkr.
Investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen är en del av den
långsiktiga plan som Tidaholms Bostads AB har tagit fram. Den långsiktiga
planen, som behandlades i ärende 2020/415, innehåller en genomförd
riskbedömning av vilken det framgår att soliditeten kommer att minska till cirka
10 procent under perioden då bolaget genomför de största investeringarna.
Det framgår dock av samma plan att bolaget kommer klara av de ökade
lånekostnaderna och den ökade amorteringen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
208 317 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande
tillstyrka renovering och investering av kvarteret Björnen.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga
ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 september år
2021.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens
förslag och Karlssons förslag om bordläggning.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om bordläggning under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms bostads
AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-08-02.
 Skrivelse ”Kommunfullmäktige Ställningstagande Borgen Kv Björnen”,
2020-12-10.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Tidaholms Bostads AB
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2021/184

§ 159 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv
Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens
nästa sammanträde den 8 september år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för
Tidaholms Bostads AB i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.
Tidaholms Bostads AB har också inkommit med förfrågan om
ställningstagande gällande revidering av ägardirektivet avseende
soliditetsmålet.
Tidaholms Bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade
ägardirektivet.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att tillstyrka en renovering och
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta innebär en
större investering som medför att bolagets soliditet minskar.
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till
soliditetsmålet i ägardirektivet, vilket uppgår till 15 procent, utan att vidta
försäljningar av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från
moderbolaget vilket skulle få andra konsekvenser.
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga
lösningen är att sänka soliditetsmålet för att sedan fortsätta arbetet med att
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms
Bostads AB.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende
soliditetsmålet.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att som sitt ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå
till 15 procent.
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga
ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 september år
2021.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag och Karlssons förslag om bordläggning.
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om bordläggning under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77/2021 ”Beslut om
ställningstagande av förändrade ägardirektiven TBAB”, 2021-06-23.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14.
 Utkast - Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2021-05-27.
 Skrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade
ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-05-04.
Sändlista
Tidaholms Bostads AB
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/317

§ 160 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysningen i
Tidaholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen,
 ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysning i Tidaholm enligt
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
att sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB, samt efter
annonsering om tilldelning av kontrakt enligt 10 kap. 5 § LOU.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-03 (§ 100/2020) föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala gatubelysningen till
Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt att
ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt upprättat
underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att sälja den
kommunala gatubelysningen till TEAB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse av
kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.
Samhällsbyggnadsnämnden har utrett ovanstående och har 2021-04-22
(§ 61/2021) beslutat att överlämna upprättad utredning som svar på
kommunstyrelsens begäran om komplettering i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden har
utrett och besvarat de frågor som var anledningen till att kommunstyrelsens
arbetsutskott återremitterade ärendet. Kommunledningsförvaltningen
instämmer i samhällsbyggnadsnämndens bedömningar och anser att
återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens
ursprungliga förslag, dock med tillägget att ingåendet av driftsavtal ska
annonseras i förväg enligt 10 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling
(2016:1145, LOU).
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyren besluta att:
- föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid
överlåtelsedagen,
- ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysning i Tidaholm
enligt upprättat underlag, under förutsättning att
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

kommunfullmäktige beslutar att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB, samt efter annonsering om
tilldelning av kontrakt enligt 10 kap. 5 § LOU.
Tony Pettersson (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,
2021-05-17.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2021 ”Beslut om
komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2021 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande gatubelysning”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-21.
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.
 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08.
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04.
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09.
 Promemoria angående fråga om överföring av
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 161 Beslut om överlåtelse av kommunal angelägenhet,
gatubelysning, till Tidaholms Energi AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta den
kommunala angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bland
annat beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.
Kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar (2 kap. 1 §
kommunallagen (2017:725, KL)).
Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd,
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk
person eller en enskild individ (10 kap. 1 § KL).
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (10 kap. 2 § KL).
Gatubelysning är en angelägenhet av kommunalt intresse och därmed möjlig
att lämnas över till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § KL.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till
TEAB ska fullmäktige även besluta att överlåta den kommunala
angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att överlåta den kommunala angelägenheten gatubelysning till
Tidaholms Energi AB.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Överlåtelse av kommunal angelägenhetgatubelysning- till Tidaholms Energi AB”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-06-23.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162 Beslut om ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt
ställningstagande tillstyrka ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB
genom att lägga till gatubelysning och laddinfrastruktur.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bland
annat beslutat föreslå kommunfullmäktige att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.
Med anledning av ovanstående har styrelsen i TEAB gett VD i uppdrag att
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till ändrad inriktning för
bolaget. Förfrågan avser utöver gatubelysning även laddinfrastruktur.
Av 4 § TEAB:s bolagsordning framgår att bolagets syfte bland annat är att
med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen främja lokal och
miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och distribution av
fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och konkurrensneutralt nät
främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms kommun. Bolagets syfte är
även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja sin egen producerade el.
I huvudsak framgår detta även av ägardirektiven, p. 3.2. Enligt ägardirektiven
ska bolaget även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande gällande
planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, p. 5.2.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till
TEAB ska fullmäktige därmed även besluta att som sitt ställningstagande
tillstyrka ändrad inriktning för bolaget genom att lägga till gatubelysning.
Fullmäktige bör även tillstyrka att laddinfrastruktur läggs till.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka ändrad inriktning för
Tidaholms Energi AB genom att lägga till gatubelysning och
laddinfrastruktur.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ställningstagande till ändrad inriktning för
Tidaholms Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-06
 Förfrågan ”Ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms Energi
AB”, VD Mattias Andersson, 2021-06-21.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 163 Beslut om utökad kommunal borgensram för Tidaholms
Energi AB, pga gatubelysning
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 252 341 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka
försäljning av gatubelysning och att driftsavtal upprättas.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Energi AB har inkommit med förfrågan om kommunal borgen för
renovering och utbyte av gatubelysning. Beloppet uppgår till 20 mnkr.
Tidaholms kommuns borgensförpliktelser till Tidaholms Energi AB har senaste
åren minskat tack vare amorteringar av låneskulden. År 2019 uppgick den
totala borgensförpliktelsen till 253 mnkr och inför 2021 uppgick den totala
borgensförpliktelsen till 232 mnkr.
Om kommunfullmäktige beslutar att sälja gatubelysningen till Tidaholms
energi AB anser kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige även
ska bevilja kommunal borgen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
252 341 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande
tillstyrka försäljning av gatubelysning och att driftsavtal upprättas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad kommunal borgensram för
Tidaholms Energi Ab på grund av för renovering och utbyte av
gatubelysning”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-08-02.
 Skrivelse ”Begäran om kommunal borgen för renovering och utbyte av
gatubelysning”, 2021-06-23.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 164 Beslut om ändring i bolagsordning Tidaholms Energi AB,
pga gatubelysning
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
bolagsordning för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under
§ 3 lägga till:
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon
Sammanfattning av ärendet
Av 4 § bolagsordningen för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår att bolagets
syfte bland annat är att med tillämpning av den kommunala
likställighetsprincipen främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av
el, produktion och distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet
och konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja
sin egen producerade el.
I 3 § är det uppräknat vad TEAB har till sin verksamhet. Under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till TEAB behöver
tillägg göras i punktlistan i 3 § i bolagsordningen. Förslag är att en mening
läggs till i punktlistan:


uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera bolagsordning för Tidaholms Energi AB genom att i
punktlistan under § 3 lägga till:
uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om reviderad bolagsordning för Tidaholms
Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-07.
 Förslag till bolagsordning Tidaholms Energi AB.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 165 Beslut om ändring i ägardirektiv Tidaholms Energi AB, pga
gatubelysning
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
ägardirektiv för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under p.
3.2. lägga till:
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon.
Sammanfattning av ärendet
Av ägardirektiven för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår bland annat
följande. Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet
och med optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el
samt produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms
kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt
stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.
Detta ska bolaget göra genom att:
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och
stadsnätsinfrastrukturen
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överlåta
gatubelysningen till TEAB behöver tillägg göras i ägardirektivet. Förslaget är
att fullmäktige lägger till en punkt ovan: uppföra, äga och förvalta
belysningsanläggningar. Det är också lämpligt att samtidigt även lägga till
laddstolpar då bolaget har flera sådana i sin ägo.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera ägardirektiv för Tidaholms Energi AB genom att i
punktlistan under p. 3.2. lägga till:
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av ägardirektiv för Tidaholms
Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-07.
 Förslag till ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 166 Beslut om medelstilldelning Samordningsförbundet
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär medelstilldelning till
Samordningsförbundet Skaraborg år 2022 på 206 017 kr.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i Samordningsförbundet Skaraborg.
I samband med beslut om sammanslagning till ett gemensamt förbund i
Skaraborg från och med 2021-01-01 antogs även en fördelningsnyckel mellan
kommunernas fördelning som bygger på kommuninvånare i åldern 20–64 år i
respektive kommun. Staten har därefter skickat ut ett preliminärt besked för år
2022.
Samordningsförbundet framhåller att förbundet, i samband
sammanslagningen, äskade att få behålla grundtilldelningen på 400 000
kronor per förbund. Detta bifölls men denna tilldelning finns inte med i
förslaget inför år 2022 vilket innebär att respektive medlems summa att
medfinansiera är lägre än förra året.
Samordningsförbundet framhåller vidare att om medel kvarstår efter slutlig
statlig budgetfördelningen, vilken beslutas under hösten år 2021, kommer
eventuellt förbunden ges möjlighet att ansöka om ytterligare medel i de så
kallade ofördelade medlen. Dessa statliga medel utbetalas i de fall
kommun/kommuner och landsting kan matcha med motsvarande belopp. Om
så blir fallet kommer Samordningsförbundet Skaraborg att återkomma till
medlemmarna.
Medelstilldelningen för år 2022 för Tidaholms kommun avser preliminärt
206 017 kr. Detta är en minskning från år 2020 på grund av minskad
tilldelning till hela samordningsförbundet Skaraborg.
Sista dag att fatta beslut om godkännande av medelstilldelning är 2020-08-20.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
preliminär medelstilldelning till Samordningsförbundet Skaraborg år
2022 på 206 017 kr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medelstilldelning Samordningsförbundet
Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-27.
 Skrivelse ”Information om äskande av medel för verksamhetsår 2022”,
förbundsdirektör Christel Magnusson, 2021-06-30.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Skrivelse ”Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell
samordning Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2019-06-14.
Sändlista
Samordningsförbundet Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 167 Beslut om medel för inköp av nytt Intranät
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 400 000 kronor ur
investeringsreserven för projektet framtidens digitala arbetssätt och
inköp av nytt intranät.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens informationsenhet leder arbetet med att ta fram ett nytt intranät
för kommunens alla medarbetare.
Kommunens nuvarande intranät är inte funktionellt då det bygger på en
teknisk plattform som inte stöder dialog. Det är heller inte tillgängligt i mobil
vilket medför att en stor andel av kommunens medarbetare bara har en
mycket begränsad möjlighet att ta del av intranätets innehåll.
Om kommunstyrelsen avsätter pengar för inköp av nytt intranät kommer
Tidaholms kommun få ett funktionellt intranät som är tillgängligt för alla
kommunens medarbetare samtidigt som kommunens resurser används på
bästa sätt då det medför en mycket låg kostnad sett till hela avtalstiden.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 400 000
kronor ur investeringsreserven för projektet framtidens digitala
arbetssätt och inköp av nytt Intranät.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 79/2021, ”Beslut om medel
för inköp av nytt Intranät”, 2021-06-23.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medel för inköp av nytt Intranät”,
kommunikationsstrateg Miranda Bergsten, 2021-06-15.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsenheten

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 168 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie
sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande:




12 januari
11 maj
12 oktober







Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt
följande:





26 januari
1 juni
26 oktober





9 februari
15 juni
9 november





23 februari

22 juni

16 november 

9 mars

10 augusti

30 november 

23 mars

24 augusti

14 december

6 april
7 september

27 april
28 september

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2022.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt
följande:

Ordförandes sign





12 januari
11 maj
12 oktober

-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år
2022 enligt följande:





26 januari
1 juni
26 oktober

Justerandes sign









9 februari
15 juni
9 november





23 februari

22 juni

16 november 

Justerandes sign

9 mars

10 augusti

30 november 

23 mars

24 augusti

14 december

Utdragsbestyrkande

6 april
7 september

27 april
28 september

2/2
26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-08-11

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80/2021 ”Beslut om
sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen 2022”, 2021-06-23.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2022”, vikarierande
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14.
Sändlista
Alla nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 169 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2022
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022
enligt följande:




31 januari
30 maj
17 oktober






Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska kungöras i
Västgöta-Bladet.

28 februari
27 juni
31 oktober




28 mars

29 augusti

28 november

25 april
26 september
19 december

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige för år 2022.
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande:




31 januari 
30 maj

31 oktober

-

Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska
kungöras i Västgöta-Bladet.
Bengt Karlsson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag och föreslår kommunstyrelsen besluta att komplettera
arbetsutskottets förslag på sammanträdesdagar med den 17 oktober.

-

28 februari 
27 juni

28 november

28 mars

29 augusti
19 december

25 april
26 september

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter Karlssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 81/2021 ”Beslut om
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”,
2021-06-23.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, vikarierande
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 170 Beslut om besvarande av Motion - införande av policy om
"Huskurage" i Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen om införande av policy "Huskurage" i Tidaholms Bostads AB.
Sammanfattning av ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där
hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att införa Huskurage i
bolagets samtliga bostadsfastigheter.
- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att ge hyresgästerna
information om nyheten genom att sätta upp informationsblad i
trapphusen.
- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att använda sig av det
material som Huskurage tillhandahåller.
- Tidaholms kommun via kommunens hemsida ska påvisa vikten av
användandet av huskurage och länka till dess hemsida.
Motionärerna framhåller att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att
visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden som
huskurage använder är att våld i nära relationer aldrig ska få ske i det tysta
och att genom att ge fler kunskap om våld och verktyg att agera när oron finns
att någon blir utsatt för våld. Huskurage liknar konceptet grannsamverkan för
villainbrott och metoden är att uppmuntra hyresgäster att plinga/knacka på
dörren då de misstänker att någon blir utsatt för våld i grannlägenheten.
Tanken är inte att grannar fysiskt ska ingripa utan att det kan räcka med att
endast påminna de i den våldsdrabbade bostaden att de har blivit hörda, vilket
i sig kan få våldet att upphöra. I policyn ingår även vikten av att larma polisen
vid misstänkt våld.
Motionären framhåller vidare att ett tjugotal kommuner och över 58
bostadsbolag i dagsläget har infört policyn.
Motionen har skickats på remiss till Tidaholms Bostads AB som framhåller att
de ställer sig positiva till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även
beslutat att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett koncept i samarbete med
Huskurage och Kvinnohuset Tranan i Skövde.
Bolaget framhåller att de kommer att utreda och införa en kombination av
ovanstående om det finns möjlighet under år 2021.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med bolagets VD som vidare
framhåller att arbetet nu benämns som Tidaholmskurage och att bolaget nu
har påbörjat steg 1 med utbildningar för bolagets ledningsgrupp samt har satt
upp information och viktiga telefonnummer i varje trappuppgång. Samtliga
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hyresgäster har även fått en bok som beskriver arbetet med huskurage. Nästa
steg är att utbilda bolagets styrelse samt övriga anställda inom bolaget. VD
framhåller vikten av samarbetet med Kvinnohuset Tranan där ett gemensamt
koncept tas fram för arbetet.
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att motionens första tre
förslag redan har påbörjats.
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att Tidaholms kommun
på sin hemsida har information kring våld i nära relationer samt
kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. På kommunens hemsida finns
även ingång till Tidaholms bostad AB:s hemsida där information om
Tidaholmskurage samt länkar till Huskurages hemsida och övrigt material
finns.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen om införande av policy
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 82/2021 ”Beslut om
besvarande av Motion - införande av policy om "Huskurage" i
Tidaholms Bostads AB”, 2021-06-23.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om införande av policy
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB”, kanslichef Anna Eklund,
2021-06-11.
 Yttrande ”Motion Huskurage Tidaholms Bostads AB”, Tidaholms
Bostads AB:s VD Mattias Andersson, 2021-03-02.
 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB, 2021-02-25.
 Motion - införande av policy om ”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB,
2020-11-27.
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2018/433

§ 171 Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet efter Runo
Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2021-08-11 till
2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta utse Ingemar
Johansson (L) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för
perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet efter Runo
Johansson (L)”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28.
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L).
 Kommunstyrelsens beslut § 12/2019 ”Val av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-2022”, 2019-01-09.
Sändlista
Den valde
Personalavdelningen
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§ 172 Fyllnadsval av ledamot i personalutskottet efter Runo
Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott för perioden 2021-08-11 till
2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta utse Ingemar
Johansson (L) till ledamot i kommunstyrelsens personalutskott för
perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i personalutskottet efter Runo
Johansson (L)”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28.
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L).
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2019 ”Val av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-2022”, 2019-01-09.
Sändlista
Den valde
Personalavdelningen
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§ 173 Fyllnadsval av ersättare till Kommuninvest
föreningsstämmor mandatperioden 2019-2022 efter Runo
Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ersättare
vid Kommuninvests föreningsstämmor för perioden 2021-08-11 till
2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare vid
Kommuninvests föreningsstämmor mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta utse Ingemar
Johansson (L) till ersättare vid Kommuninvests föreningsstämmor för
perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ersättare vid Kommuninvests
föreningsstämmor mandatperioden 2019-2022 efter Runo Johansson
(L)”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-29.
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28.
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L).
 Kommunstyrelsens beslut § 17/2019 ” Val av ordinarie ombud och
ersättare till Kommuninvest föreningsstämma mandatperiod 20192022”, 2019-01-09 (ärendenr:2018/365).
Sändlista
Den valde
Kommuninvest
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§ 174 Fyllnadsval av ersättare till Västtrafiks delregionala ägarråd
2019-2022 efter Runo Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ersättare i
Västtrafiks delregionala ägarråd för perioden 2021-08-11 till
2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i Västtrafiks
delregionala ägarråd.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta utse Ingemar
Johansson (L) till ersättare i Västtrafiks delregionala ägarråd för
perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ersättare till Västtrafiks delregionala
ägarråd 2019-2022 efter Runo Johansson (L)”, kanslichef Anna
Eklund, 2021-07-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L)”, 2021-06-28.
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L).
 Kommunstyrelsens beslut § 18/2019 ”Val av ledamot och ersättare till
Västtrafiks delregionala ägarråd 2019-2022”, 2019-01-09.
Sändlista
Den valde
Västtrafiks delregionala ägarråd
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§ 175 Fyllnadsval av ombud till Litografiska akademins årsstämma
för mandatperioden 2019-2022 efter Runo Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ombud till
Litografiskas årsstämmor för mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ombud till
Litografiskas årsstämmor för mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta utse Ingemar
Johansson (L) till ombud till Litografiskas årsstämmor för
mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ombud till Litografiskas årsstämmor
för mandatperioden 2019-2022 efter Runo Johansson (L)”, kanslichef
Anna Eklund, 2021-07-27.
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28.
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L).
 Kommunstyrelsens beslut § 37/2019 ”Val av representanter till
Litografiska akademin för mandatperioden 2019-2022”, 2019-02-06.
Sändlista
Den valde
Litografiska akademin
Personalavdelningen
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§ 176 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.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, vikarierande
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-08-02.
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23.
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 2021-06-09 –
2021-07-13
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef 2021-06-07 – 2021-07-06.
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 2021-07-08.
 Förteckningar över nyanställda 2021-06-01 -- 2021-06-30.
 Förteckningar över nyanställda 2021-07-01 -- 2021-07-31.
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§ 177 Rapporter och inkomna skrivelser
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-06-02 – 2021-08-02.
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
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Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 1C
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om fortsatt distansundervisning
och närundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fortsatt distansundervisning
och närundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 3B
Forsenskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning
grundsärskolan Forsenskolan
Barn- och utbildning - Beslut om delvis distansundervisning
klass 3B och klass 5B Forsenskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 4C
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 5A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6B
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6B
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 1C
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6B
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 5A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 5A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 4A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 4C
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KS 2020/134
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/219
KS 2021/220
KS 2021/234
KS 2021/235
KS 2021/237
KS 2021/238
KS 2021/75
KS 2021/102
Ks 2021/102
KS 2021/239
KS 2021/240

Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut att tillfälligt stänga verksamhet
SKR - Cirkulär 21:24 Preliminär LSS-utjämning 2022
SKR - Cirkulär 21:25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Arbetsanpassning AFS 2020:5
SKR - Cirkulär 21:26 Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med
AkademikerAlliansen
Deloitte - Projektplan Kommunstyrelsens styrning och ledning
2021
Gryning Vård AB - Ser människor. Skapar möjligheter.
Västra Götalandsregionen - Protokollsutdrag från
regionfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022
Västra Götalandsregionen - Protokollsutdrag från
regionfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 - Budget
2022 för Västra Götalandsregionen
Beslut SBN 2021-06-17
Beslut om antagande av koldioxidbudget 2020-2040 och
strategisk handlingsplan
Sveriges Kommuner och Regioner - Sammanträdesplan
2022
Beslut om utdelning ur Samfonden från barn- och
utbildningsnämnden
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet
Skaraborg 2021-06-01
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
2021-06-28
Tillgänglighetsrapport från Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG)
Förbundsavgift 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2021-08-11”,
huvudregistrator Marie Anebreid, 2021-06-09.
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§ 178 Information från kommunalrådet, kommundirektören och
övriga ledamöter
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Flera personer har hört av sig angående oroligheter på Torggatan
under fredags- och lördagskvällar. Kommunen har inte möjlighet att
åtgärda problemet på egen hand, det krävs samverkan med bland
annat polisen. Ett extrainsatt möte med BRÅ är inbokat i september.
 Folkhälsorådet har antagit en handlingsplan om våld i nära relationer.
Handlingsplanen ska eventuellt göras om till en policy för antagande i
kommunfullmäktige.
 Budgetprocessen är i sitt slutskede och sista datum för att ta fram en
eventuell skuggbudget närmar sig. Budgeten ska behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde i september.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 179 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 nämnden
Samhällsskydd mellersta Skaraborg.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Protokoll nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg, 2021-05-20.
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§ 180 Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att
rapportera.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-
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§ 181 Rapport från de kommunala bolagen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit handlingar från de kommunala
bolagen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
 2021-05-27 Styrelseprotokoll nr 7 Tidaholms Bostads AB.
 2021-05-27 Styrelseprotokoll nr 4 Tidaholms Energi AB.
 2021-05-27 Styrelseprotokoll nr 4 Tidaholms Elnät AB.
 2021-06-16 Styrelseprotokoll nr 6 Tidaholms Energi AB.
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§ 182 Återkoppling arbetsmiljön
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Återkoppling av arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen.
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att återkoppla.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1
44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-08-11

Kommunstyrelsen

2021/148

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