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Kommunstyrelsen

Sessionssalen/digitalt, 2021-06-09 09:00-12:15, 13:15-15:10
§§ 124-153
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson
(S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C),
Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD).
Tjänstgörande ersättare
Ida Davidsson (-)
Ersättare
Zelal Yesildeniz (-) §§ 124-137, Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S) §§ 124-137, Per-Erik
Thurén (S), Patrik Kristoffersen (KD), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M).

Tjänstepersoner
Eva Tehlin, kommundirektör, §§ 124-146
Anna Eklund, kanslichef
Henrik Johansson, ekonomichef, §§125-131
Federico Dell´Anna, förvaltningsekonom §§127, 137
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef, §§ 133-136
Maria Johansson, personalchef, § 137
Karin Hammerby
Justering
Utses att justera: Mikael Hallin (C)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Karin Hammerby

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Mikael Hallin (C)
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Protokollet tillkännages genom anslag:
2021-06-15 – 2021-07-06
Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-06-09
Protokollet förvaras:
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholm.
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Karin Hammerby
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2021/148

§ 124 Val av mötesobservatör
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Bengt Karlsson (S) som
mötesobservatör vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Mötesobservatör utses för dagens sammanträde.
Runo Johansson (L) å hela oppositionens vägnar, med instämmande av Ida
Davidsson (-), föreslår att ”mötesobservatörer” ersätts av ”arbetsmiljörunda”,
där varje ledamot och ersättare får ordet i en ”laget runt” och chans att
uttrycka hur var och en upplevt mötet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Bengt Karlsson
(S) som mötesobservatör vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/9

§ 125 Information om ekonomiskt nuläge
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen informerar om det ekonomiska nuläget.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 41/2021 ”Information om ekonomiskt nuläge”,
2021-05-26.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126 Information om Årsredovisning stiftelsen TidaholmHökensås semesterby 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen får information om årsredovisning och revisionsberättelse
för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2020.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om Årsredovisning stiftelsen TidaholmHökensås semesterby 2020”, förvaltningsekonom Federico Dell`Anna,
2021-05-11.
 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen
Tidaholm - Hökensås semesterby för 2020.
Sändlista
Stiftelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1
7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-09

Kommunstyrelsen

2021/117

§ 127 Beslut om Uppföljning månadsrapport för kommunstyrelsen
januari-april år 2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 7,0 miljoner
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för
hela kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen förväntas redovisa en budget i balans.
Personalstyrkan i arbete per 2021-04-30, oavsett per anställningsform, är 39
anställda motsvarande 37 årsarbetare.
Förslag till beslut
‒ Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning månadsrapport för kommunstyrelsen
januari-april år 2021” förvaltningsekonom Federico Dell´Anna, 202105-13.
 Månadsrapport - april 2021 (Kommunstyrelsen).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128 Beslut om Uppföljning månadsrapport för Tidaholms
kommun januari-april år 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
 att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter juni och juli
månad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 166/2019, att nämnderna utöver
de befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till
kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs. Kommunstyrelsen beslutade
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla rapporter inkomna och
protokoll justerade vid utskick av tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2021.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan
rapporterna i februari och mars. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att
underskottet beror på att arbetet med delarna i fastighetsstrategin inom
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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samhällsbyggnadsnämnden är försenade. När försäljningar och förändringar
inom fastighetsbeståndet är genomförda har samhällsbyggnadsnämnden en
budget i balans inför år 2022.
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på
pandemin. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att en åtgärdsplan
inte har upprättats. Nämndens rapport förklarar att anledningen till att en
åtgärdsplan inte upprättats är att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt
2021, utan påverka på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar
igen.
Budgeten för 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 33,7 miljoner kronor, vilket är
ett överskott mot budget på 16,7 miljoner kronor. Det motsvarar 4,1 procent av
skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin.
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun har de senaste tre
åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr för de tre åren.
Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs.
Tidigare år så har kommunstyrelsen inte begärt in prognoser efter juni och juli
månad.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
- att inte begära in helårsprognoser från nämnderna efter juni och juli
månad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning månadsrapport för Tidaholms kommun
januari-april år 2021”, controller Louise Holmvik, 2021-05-05.
 Rapport – Månadsrapport – april 2021 (Tidaholms kommun)
 Rapport – Månadsrapport april 2021 (Barn- och utbildningsnämnd)
 Rapport – Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende
april 2021
 Rapport – Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende
januari-april år 2021
 Rapport – Månadsrapport april 2021 social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Sändlista
Alla nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/3
11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-09

Kommunstyrelsen

2020/415

§ 129 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för
borgensbeslut
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremissen
är besvarad och att utredningen läggs till handlingarna.
 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med Tidaholms Bostads AB se över
avkastningskravet för Tidaholms Bostads AB.
 Kommunstyrelsen beslutar att under år 2021–2023 utöka antalet
dialogtillfällen mellan kommunstyrelsens presidium och bolaget med
fokus på de stora pågående investeringsprojekten. Samt att
kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av
pågående större investeringsprojekt.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt
kommunfullmäktiges beslut september 2020”.
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som
Tidaholms Bostads AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes
av kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen.
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg.
Bostadsbolag Soliditet
2019
Skara
22,3
Falköping
15,2
Vara
14,2
Tidaholm
14,1
Tibro
12,8
Vårgårda
12,2
Mariestad
12,0
Karlsborg
11,1
Götene
9,8
Habo
9,4
Essunga
8,3
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Töreboda

7,7

Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en bedömning av risker i
underlaget. Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den
långsiktiga plan som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en
utökning av bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets
soliditet. Enligt planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara
av att hantera de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket
framgår av de beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna
att något oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder som
kommunledningsförvaltningen har föreslagit.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är komplext att beräkna en nivå
på hur stor risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att
göra en sannolikhetsbedömning hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av
sina ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är
att olika scenarion uppstår, till exempel:




Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden,
projektets komplexitet med mera
Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter
förändras löpande,
Uthyrning av lägenheter och fastigheter

Dessa bedömningar behöver sedan viktas ihop till en bedömning för att kunna
ge en kvantifierad riskbedömning på en skala som visar på hur stor risken är
att bolaget inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ska denna bedömning
genomföras krävs det att en extern part genomför det. Förvaltningen har inte
möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna komplexitet utan att det får
konsekvenser på förvaltningens övriga arbetsuppgifter. En offert på att
genomföra riskbedömningen är inhämtad och uppgår till mellan 150 000 200 000 kr vilket motsvarar ca 100 – 150 timmar. Ska detta genomföras krävs
också att medel avsetts för detta uppdrag.
Kommunledningsförvaltningen vill åter framföra att förvaltningen anser att det
är en hög risk med den långsiktiga planen som bostadsbolaget tagit fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att stå bakom ställningstagandet
och borgensbeslutet för investeringen på Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta
tolkar kommunledningsförvaltningen som att ägaren står bakom den första
delen i den långsiktiga planen som är ombyggnationen av fastigheterna
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta är också den största delen och den största
risken av den långsiktiga planen som TBAB har tagit fram, vilket också då
påverkar soliditeten mest. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att
godkänna en utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1
med 15,0 miljoner kronor.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att återremissen är besvarad och att utredningen läggs till
handlingarna.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Tidaholms Bostads AB se över avkastningskravet för Tidaholms
Bostads AB.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att under år 2021–
2023 utöka antalet dialogtillfällen mellan kommunstyrelsens presidium
och bolaget med fokus på de stora pågående investeringsprojekten.
Samt att kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av
pågående större investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 57/2021 ”Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-05-26
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för
borgensbeslut”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-05-18.
 Kommunfullmäktige beslut § 5/2021 ”Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415
 Kommunfullmäktige beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1”
2021-01-25, Ärende 2020/416
 Kommunfullmäktige beslut § 56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”
2021-04-29, Ärende 2020/416
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 42/2021 ”Beslut om översyn
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende
2020/415
Sändlista
Kommundirektören
Ekonomichefen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/400

§ 130 Reviderad tidsplan strategisk plan och budget 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera tidsplanen, så att beslut om
strategisk plan och budget 2022-2024 fattas i kommunfullmäktige
2021-09-27.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Anna-Karin Skatt (S) väckte frågan att revidera tidplanen för
strategisk plan och budget 2022-2024.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera tidsplanen, så att beslut om strategisk plan och
budget 2022-2024 fattas i kommunfullmäktige 2021-09-27.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 71/2021 ”Reviderad tidsplan strategisk plan
och budget 2022-2024”, 2021-05-26.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 131 Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar årligen fram en sammanställning för att
underlätta för kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs. Förvaltningen ser att detta är ett led i kommunstyrelsens
uppföljningsfunktion.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år
2021. Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt,
motioner eller medborgarförslag eftersom dessa redovisas separat.
Datum:
2018-11-07

Ärendenr:
2016/228

Ärende:
Återföring av
utvecklingsmedel
projekt Samkraft

2018-11-28

2018/384

Försäljning av
fastighet Drott 10
(Samrealskolan)
samt ändring av
detaljplan.

2019-04-03

2018/399

Utreda
förutsättningar inför
ett eventuellt förvärv
av fastighet
Marbotorp 7:1

Ordförandes sign

Justerandes sign

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att skjuta upp återbetalning
tills projektet är slutfört.
Beslut gällande
återbetalning tas i
samband med
slutrapportering till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att inleda förfarandet att
sälja fastighet Drott 10
(Samrealskolan) samt att
uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att
omgående starta
detaljplanearbete för
ändring till bostadsändamål
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnde
n att ta fram ett
beslutsunderlag för köp av
fastigheten Marbotorp 7:1,
innehållande uppgifter om
markförhållanden efter
provtagning.

Justerandes sign

Uppföljning:
Projektet pågår fortfarande.

Beslut förväntas i
samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-20 och i
kommunstyrelsen 2021-0609.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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2020-06-10

2019/454
2020/307

Kameraövervakning

2020-09-02

2020/197

Riktlinje E-förslag

2020-11-04

2020/275

Yttrande till
kommunrevisionen
angående
rekommendationer
angående
kommunrevisionens
granskning
delegationshantering

Kommunstyrelsen beslutar
att anta förvaltningens
förslag till yttrande som sitt
och skicka det till
revisorerna.

2020-11-04

2020/287

Handlingsplan
utifrån
arbetsmiljöverkets
anmärkningar

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad
handlingsplan för att
åtgärda de brister som
Arbetsmiljöverket anmärkt
på i sin inspektion.
Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att
återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnde
n för ytterligare utredning
samt jämförelse av kostnad
av investeringarna om
överlåtelsen inte sker.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta och genomföra fyra
klimatlöften under 2021:
 Kommunen ställer krav i
upphandlingen för
transportdelen i nya avtal.
 Kommunen analyserar
inköpens klimatpåverkan
och ställer krav i
prioriterade upphandlingar.
 Kommunen gör

2020-11-11

2020-11-25

Ordförandes sign

2021/192

2020/250

Ändrat
ansvarsförhållande
för gatubelysning

Kommunens
klimatlöften - Klimat
2030

Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar
att, på grund av att
Tidaholmsförslagets
intention är en angelägen
fråga för Tidaholms
kommuninvånare, initiera
ett nytt ärende angående
kameraövervakning av
offentliga ytor i Tidaholms
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att riktlinjen ska utvärderas
efter ett år.

Justerandes sig

Beslut enligt plan i SBN
2021-05-20.

Ärendet bereds av
kommunledningsförvaltning
en, och förväntas redovisas
efter ett år enligt uppdraget.
Ärendet bereds av
kommunledningsförvaltning
en. Revisorerna
rekommendationerna
kommer att ta in i översynen
av delegationsordningarna
som kommer ske efter att
de nya reglementena är
antagna av
kommunfullmäktige.
Följs upp av
personalutskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden
har svarat på återremissen.
Ärendet bereds för
närvarande av
kommunledningsförvaltning
en.
Ärendet bereds.

Utdragsbestyrkande

3/4
17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-09

Kommunstyrelsen

2021-01-13

2020/416
2020/352

Kommunfullmäktiges
ställningstagande till
investeringsprojekt
Björnen, utökad
borgensram

2021-01-13

2020/267

Delegering av
arbetsmiljöansvar

2021-03-03

2021/69

Näringslivsfrågor
och budget

2021-03-03
2021-04-07
2021-05-05

2021/118
2021/63

2021-04-21

2021/155

Ordförandes sign

Revidering av
arbetsordning och
reglementen
Uppföljning
månadsrapporter
Tidaholms kommun
för januari - februari
2021
och även
helårsprognos

Översyn
soliditetsmålen i
ägardirektiven

Justerandes sign

investeringar för
energieffektiviseringar.
 Kommunen har ett
arbetssätt för en årlig
utsläppsminskning, i form
av en koldioxidbudget.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens
arbetsutskott för
komplettering av
information och underlag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
kommunledningsförvaltning
en att utreda formerna för
delegering av
arbetsmiljöansvar för
personal inom annan
nämnds
verksamhetsområde, 4.1
Kommunstyrelsen beslutar
att de tre
punkterna/slutsatserna i
Rapporten om näringslivet
lyfts in i Budget 2022 och
att de icke ekonomiska
uppgifterna utförs i
vardagsarbetet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera i åtta
ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnde
n att uppdatera och
komplettera nämndens
anpassningsåtgärder
avseende 2021
Arbetsutskottet beslutar att
ge
kommunledningsförvaltning
en i uppdrag att ta fram ett
underlag för förslag till kortoch långsiktiga
soliditetsmål i
ägardirektiven.

Justerandes sig

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en.

Beslut förväntas i
kommunstyrelsen den 9
juni.

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en

Ärendena bereds av
kommunledningsförvaltning
en.
Ny rapport för beslut i SBN
2021-05-20

Ärendet bereds för
närvarande av
kommunledningsförvaltning
en.

Utdragsbestyrkande
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2021-06-09

Kommunstyrelsen

2021-05-05

2020/328

Förfrågan om
förvärv av
Innerstaden 2:16
och del av
Innerstaden 2:1

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna frågan om
direktanvisning till
samhällsbyggnadsnämnde
n

Beslut om tilldelning i SBN
2021-05-20.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
uppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 65/2021 ”Uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunstyrelsen till och med maj år 2021”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunstyrelsen”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-0515.
Sändlista
Nämnder med uppdrag enligt redovisningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2021/192

§ 132 Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga
uppföljningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs.
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år
2021.
Datum:
2016-10-31

Ärendenr:
2018/292

Ärende:
Handlingsplan utifrån
klimatavtal

2017-09-25

2019/191

Lekplats o sittplatser
framför biblioteket

2017-12-18

2017/297

Markförvärv
Acklingakorset och
Suntaksrondellen

2018-01-29

2017/322
2020/204

Ny taxa för
renhållning/avfallstaxa

Ordförandes sign

Justerandes sign

Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att ta
fram en handlingsplan
Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att
verkställa och
finansiera
medborgarförslag om
att anlägga lekplats och
sittplatser framför
biblioteket
Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att inleda
förhandlingar för inköp
av lämpliga
exploateringsytor för
industrifastigheter.
Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att i samband
med budgetprocess för
2019 ta fram förslag till
taxa i enlighet med
kommunstyrelsens
uppdrag i beslut KS

Justerandes sign

Uppföljning:
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet bereds av kulturoch fritidsnämnden.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att
föreslå kommunfullmäktige
anta ny taxa på sitt
sammanträde 2020-04-23.
Kommunstyrelsen
arbetsutskott beslut 202005-27 samt 2020-08-19 att

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§152/2017 (2017/216)

2019-03-25

2020-01-27

2018/278

2019/435

2020-06-22

2020-12-21

Ordförandes sign

2020/158

Revidering av
vindbruksplan

Motion om att
kommunfullmäktiges
arbetsordning
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare samt att
reglementen som
reglerar
kommunstyrelse,
nämnder och utskott
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare enligt
intentionen i motionen.
Tillägg av ärende om
detaljplan Ekedalen
enligt KF 22 juni 2020,
från 2012!
Beslut om Strategisk
plan och budget 20212023

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motion om att revidera
kommunens
vindbruksplan.
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen.

återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnde
n.
Kommunstyrelsen
arbetsutskott beslutar
2020-12-16 att
återremittera
avfallsföreskrifterna till
samhällsbyggnadsnämnde
n.
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Uppdraget har genomförts
i de förslag till ny
arbetsordning och nya
reglementen som tagits
fram av
kommunledningsförvaltnin
gen.
Bereds av
kommunstyrelsen.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Bereds för närvarande
uppdrar till barn- och
inom barn- och
utbildningsnämnden att utbildningsnämnden.
i samråd med berörda
nämnder
förutsättningslöst
utreda ytterskolornas
roll inom
skolorganisationen i
dialog med
medborgare i
Tidaholms kommun
och att detta sker under

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2020-12-21

2020/158

Beslut om Strategisk
plan och budget 20212023

2021-01-25

2020/415

2021-01-25

2018/223

Riskbedömning av
bostadsbolaget för att
ge kommunfullmäktige
faktaunderlag om
bolagets stabilitet för
kommande
borgensbeslut
Demensavdelning

2021-04-12

2019/225

Kommunal
koldioxidbudget

2021-01-25
2021-04-26

2020/294
2021/120

Folkomröstning för
Lindängens bevarande

kommande
treårsperiod.
Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att i
samråd med övriga
nämnder se över
alternativa driftsformer
för ishallen i Tidaholms
kommun.

Bereds för närvarande
inom kultur- och
fritidsnämnden.

Beräknas komma till
kommunstyrelsen för
beslut 2021-06-09.

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att
tillskapa en
demensavdelning
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om upprätta
en kommunal
koldioxidbudget
Kommunfullmäktige
beslutar att
återremittera ärendet
till valnämnden för att
få två områden
tydligare belysta inför
folkomröstningen.

Bereds för närvarande av
social- och
omvårdnadsnämnden.
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden.
Beräknas komma till
kommunstyrelsen för
beslut 2021-06-09.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 66/2021 ”Rapport om uppföljning av ej
verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut
fattade av kommunfullmäktige”, sekreterare Karin Hammerby, 202105-16.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2021/111

§ 133 Beslut om Stråk- och handelsetableringsplan
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till stråk- och
handelsetableringsplan.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen besluta att anta ett upprättat förslag till stråk- och
handelsetableringsplan.
Stråk- och handelsetableringsplanen har tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med tidigare näringslivsenheten
(som då var organiserad inom kommunledningsförvaltningen).
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare, 2021-02-25, antagit stråk- och
handelsetableringsplanen, detta då den främst bedömdes beröra
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Det är dock kommunstyrelsen
som, enligt reglementet, ansvarar för ”åtgärder för att utveckla näringsliv och
sysselsättning i kommunen, inklusive ett gott företagsklimat” och därför bör
kommunstyrelsen besluta anta planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunens
näringslivsenhet tagit fram en stråk- och handelsetableringsplan för Tidaholm
centralort. Som hjälp för att ta fram planen har arbetsgruppen även anlitat
konsultfirman Tyréns AB. Planen togs fram med utgångspunkt i tidigare arbete
kring visuell vision för centralortens stadskärna, vilket arbetades igenom under
ett workshop-tillfälle 2019-10-11 med 20-tal deltagare. Resultatet av detta
arbete har sammanställts i den föreslagna stråk- och
handelsetableringsplanen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat
förslag till stråk- och handelsetableringsplan.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 67/2021 ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, kanslichef Anna Eklund, 2021-05-12.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 60 ”Beslut om antagande av
stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, 2021-03-30.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21 ”Beslut om antagande av
stråk- och handelsetableringsplan” 2021-02-25.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, samhällsbyggnadschef, 2020-12-23.
 Rapport ”Stråk- och handelsetableringsplan”, Tyréns AB, 2020-01-20
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2018/384

§ 134 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10 (Samrealskolan)
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB
(556948-7761) för 1 500 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att inleda förfarandet att försälja
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) samt att uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10
för ändring till bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-05-20 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till
Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Försäljningen
av fastigheten annonserades genom mäklare. Ett antal bud på fastigheten
kom in genom annonseringen, där högsta budet var 1 500 000 kr.
Under kommunledningsförvaltningens handläggning har det dock framkommit
att det fanns ytterligare ett par bud på 1 500 000 kr. Samhällsbyggnadschefen har uppgett att av dessa är det endast Svenska Sköna Hem AB som är
ett bolag, med det uttalade syftet att bygga om fastigheten till lägenheter.
Svenska Sköna Hem AB är även den enda budgivaren som gjort ett antal
liknande renoveringar i Skaraborg, övriga budgivare hade inga sådana
referenser.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår även att Svenska Sköna Hem
AB uppfyller alla de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin
annonsering. Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till
Svenska Sköna Hem AB för 1 500 000 kr. Anbudsgivaren står för samtliga
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att
krävas för dennes användande av fastigheten.
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten
Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för
1 500 000 kr.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska
Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 58/2021 ”Beslut om försäljning av fastigheten
Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-26
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10,
Samrealskolan”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-25.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74/2021 ”Beslut om försäljning
av fastigheten Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-20.
 Fastighetskarta Drott 10.
 Tidaholm Drott 10 bud.
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2018 ”Beslut om försäljning av
fastighet Drott 10”, 2018-11-28.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2021/171

§ 135 Beslut om revidering av Ordningsföreskrifter Torghandeln
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat förslag, att
gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 (§ 64/2021) att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel har setts över i samband med att förslag
på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram.
Framförallt föreslår samhällsbyggnadsnämnden ändrade tider för försäljning.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller
ersättas. Den närmare motivering till ändringsförslagen finns i
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en redaktionell ändring i sista
meningen i § 4 där orden ”har intagit platsen” hade fallit bort i
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag, med ovan redaktionella
ändring.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 59/2021 ” Beslut om revidering av lokala
ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2021 ”Beslut om revidering
av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel med
redaktionell ändring.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/172

§ 136 Beslut om revidering av Lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla
från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 (§ 63/2021) beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Samhällsbyggnadsnämnden uppger följande i beslutet. Förslaget har tagits
fram i samverkan med den lokala polisenheten. Revideringarna syftar till att
aktualisera föreskrifterna utifrån dagens användande av offentlig plats, och de
ordningsstörande problem som kan uppstå. Förslaget avser även att genom
redaktionella ändringar få föreskrifternas olika regler att använda samma
begrepp och ordval, för att förenkla för den som läser och vill ta till sig
föreskrifternas innehåll, och minimera riskerna för feltolkning av reglernas
innebörd.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller
ersättas. Närmare motivering till ändringsförslagen framgår av
tjänsteskrivelsen som låg till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Nämnden beslutade dock att endast göra en redaktionell ändring av § 16,
vilket framgår av förslaget på reviderade lokala ordningsföreskrifter.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat
förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 60/2021 ”Beslut om revidering av lokala
ordningsföreskrifter”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63/2021 ”Beslut om revidering
av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms
kommun.
 Bilaga 1- Förbudsområde, 2021-02-23
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§ 137 Beslut om inrättande av gemensam bemanningsenhet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en gemensam bemanningsenhet
med start 2022-01-01 för samtliga förvaltningar som ett projekt under
ett år. Effekten av projektet ska därefter utvärderas.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet beslutade 2020-01-27 om att utreda möjligheten till en
gemensam bemanningsenhet. Arbetet med att utreda en gemensam
bemanningsenhet startade 2020-10-15.
Förvaltningen redovisar resultatet i en slutrapport där förslag till beslut är
kommunstyrelsen inrättar en gemensam bemanningsenhet som ett projekt
under ett år för att sedan utvärdera effekterna.
Förvaltningen framhåller att syftet men en gemensam bemanningsenhet är att
få en effektiv bemanning i kommunens verksamheter till exempel minskad
övertid, minskat nyttjande av timvikarier, bättre kontinuitet samt att avlasta
arbetsledning. En del i att skapa en gemensam enhet är också att arbeta med
en god personalpolitik. Inför framtiden är det viktigt att erbjuda heltidstjänster
som är attraktiva och som ger möjlighet för den enskilde arbetstagaren att
utvecklas inom sitt yrke.
Idag är varje enhet ansvarig för att själva boka in vikarier när det finns
vakanser. Det gör att det tidvis upptar en stor del av arbetstiden för
enhetschefer och motsvarande att göra scheman och boka resurspersonal
och timvikarier. Det finns stora skillnader i hur olika förvaltningar hanterar sina
vakanser.
Förutom det arbete som olika personer, oftast chefer, lägger på att se till att
bemanningskravet är tillgodosett är det även svårt för de som vill vara vikarie
inom kommunen att veta vart de ska vända sig eftersom enheterna rekryterar
vikarier separat.
De olika förvaltningarna anser att en gemensam bemanningsenhet är
nödvändig för att personalresurser ska kunna tas tillvara på ett optimalt sätt.
Om heltidstjänster ska kunna nyttjas fullt ut måste det ske en samordning
samt för att kunna minska antalet timvikarier till förmån för heltidstjänster
behövs en samordning.
Dock har samhällsbyggnadsförvaltningen önskemål om att få avvakta med att
ansluta till en gemensam bemanningsenhet, detta då förvaltningen står inför
organisationsförändringar.
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Inför det fortsatta arbetet är utkast på strategi och rutin framtagna. I dessa
finns förslag på praktiska arbetssätt som den blivande enheten kan arbeta
vidare med.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens personalutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att inrätta en gemensam bemanningsenhet för samtliga
förvaltningar som ett projekt under ett år. Effekten av projektet ska
därefter utvärderas.
Beslutsunderlag
 Personalutskottets beslut § 14/2021 ”Beslut om inrättande av
gemensam bemanningsenhet”, 2021-05-10.
 Tjänsteskrivelse ”Bemanningsenhet”, personalchef Maria Johansson,
2022-03-22.
 Slutrapport gemensam bemanningsenhet.
 Strategi gemensam bemanningsenhet.
 Rutin bemanningsenhet (utkast).
 Bilaga 1 finansieringsmodell.
Sändlista
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar
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§ 138 Beslut om uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner
avseende år 2020/2021
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga de rapporter som följer upp
nämndernas kontroller enligt de interna kontrollplanerna för 2020/2021
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska även utifrån reglementet
utfärda riktlinjer för den interna kontrollens organisation, utformning och
funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation.
Kommunstyrelsen har därför antagit en riktlinje för intern kontroll. Syftet med
riktlinjen är att komplettera reglementet genom att förtydliga hur det praktiska
arbetet med intern kontroll ska gå till.
I reglementet framgår därefter att nämnderna har det yttersta ansvaret för att
organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det är
nämndens ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Syftet med den interna kontrollen enligt kommunens riktlinje är att säkerställa
att verksamheten:
 bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag
 bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,
 använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering
samt
 upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna
förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.
Vidare framgår av riktlinjen att kontrollerna i den interna kontrollplanen samt
framtagna åtgärder ska redovisas i en rapport till nämnden. Respektive nämnd
ska sedan skicka uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att samtliga nämnder har
upprättat interna kontrollplaner för 2020/2021 och att dessa är framtagna efter
de anvisningar som finns i reglementet samt riktlinjen för intern kontroll.
Samtliga nämnder har även utfört kontroller i enlighet med sin upprättade
kontrollplan samt redovisat en uppföljning av kontroller och åtgärder.
Genomgången av nämndernas uppföljningsrapporter påvisar dock att det
fortfarande finns ett behov av att arbeta med att stödja förvaltningarna i hur
kontroller och eventuella åtgärder ska formuleras, genomföras och
dokumenteras.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/3
31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-09

Kommunstyrelsen

En uppföljning av eventuella åtgärder redovisas av respektive förvaltning till
ansvarig nämnd under senhösten 2021.
I samma rapport lämnar förvaltningen även ett förslag till nämnden interna
kontrollplan för perioden 2021/2022. Förvaltningens uppföljning samt den
interna kontrollplan som respektive nämnd fastställer skickas sedan till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga de
rapporter som följer upp nämndernas kontroller enligt de interna
kontrollplanerna för 2020/2021 till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 63/2021 ”Beslut om uppföljning av
nämndernas interna kontrollplaner avseende år 2020/2021”, 2021-0526.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av nämndernas interna
kontrollplaner avseende år 2020/2021”, kanslichef Anna Eklund, 202105-07.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 40 ”Beslut om uppföljning
av kontroller för 2020/2021 års interna kontrollplan”, 2021-04-27.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 social- och
omvårdnadsnämnden”.
 Kommunstyrelsens beslut § 51/2021 ”Beslut om uppföljning av
kommunstyrelsens interna kontrollplan avseende år 2020/2021”, 202103-31 (ärendenr: 2020/325).
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 kommunstyrelsen”
(ärendenr: 2020/325).
 Jävsnämndens beslut § 3/2021 ”Beslut om uppföljning av intern
kontrollplan 2020/ 2021”, 2021-03-05.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 jävsnämnden”.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 32 ”Beslut om uppföljning av
intern kontrollplan 2020/2021”, 2021-03-18.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 barn- och
utbildningsnämnden”.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 43 ”Beslut om uppföljning av
intern kontroll i samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2020/2021”,
2021-03-25.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021
samhällsbyggnadsnämnden”.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31/2021 ”Beslut om rapport
uppföljning av internkontroller 2020/2021”, 2021-03-23.
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021 kultur- och
fritidsnämnden”.
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Revisorerna
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§ 139 Beslut om information- och dokumenthanteringsplan
Överförmyndare i samverkan
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta dokument- och
informationshanteringsplanen för överförmyndarverksamheten i
enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har mottagit ett förslag till dokument- och
informationshanteringsplan för överförmyndarverksamheten från
Överförmyndare i samverkan (ÖiS).
Förslaget från ÖiS är utformat generellt för att varje kommun inom ÖiS ska
kunna göra egna justeringar. Dokument- och informationshanteringsplanen
följer Sverige och regioners gallringsråd nr 9, med vissa tillägg som saknas i
råden.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med överförmyndare Tommy
Larsson reviderat förslaget.
De allmänna delarna i förslaget är borttagna och hänvisas i stället till
kommunstyrelsens dokument- och informationshanteringsplan som antogs
2021-05-05. I övrigt så följer planen de förslag som ÖiS tagit fram.
Samråd har även skett med Benny Larsson, enhetschef ÖiS.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta dokumentoch informationshanteringsplanen för överförmyndarverksamheten i
enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 64/2021 ”Beslut om information- och
dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan2, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Dokument- och informationshanteringsplan
Överförmyndare i samverkan 2021”, huvudregistrator Marie Anebreid,
2021-05-14.
 Kommunledningsförvaltningens förslag till dokument- och
informationshanteringsplan
Sändlista
Överförmyndare i Samverkan
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§ 140 Beslut om förordnande av biträdande signalskyddschef
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen förordnar Peder Samuelsson till biträdande
signalskyddschef.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har som högsta civila totalförsvarsmyndighet
på regional nivå tilldelats ett uppdrag i arbetet med civilt försvar att särskilt
prioritera stärkta arbetsformer, utrustning och tekniska system.
Tidaholms kommun har av Länsstyrelsen Västra Götaland ombetts att utse en
biträdande signalskyddschef i föreslagen överenskommelse.
Vid utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad information mellan myndigheter
ska kryptotekniska funktioner (signalskyddsystem) godkända av
Försvarsmakten användas.
En del i detta arbete är att länsstyrelserna tagit fram ett signalskyddsystem för
utbyte av säkerhetsskyddsklassad information mellan kommunerna,
regionerna, länsstyrelserna samt nationella myndigheter. Signalskydd är per
definition, åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan
av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder
och övriga signalskyddsåtgärder. Utgångsläget är att all information är värd att
skyddas mot obehörig påverkan. Signalskydd används för att skydda
information som omfattas av sekretess eller annan information med högt
skyddsbehov.
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska en organisation
som har ett signalskyddssystem utse en signalskyddschef.
Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av
signalskyddstjänsten. I vissa fall kan annan myndighets signalskyddschef
ansvara för signalskyddet hos annan verksamhetsutövare. I detta fall är
Länsstyrelsens signalskyddschef också signalskyddschef för Tidaholms
kommun.
Det framgår i Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten att hos
varje verksamhetsutövare som har ett signalskyddssystem utan att ha en
signalskyddschef ska det istället finnas en biträdande signalskyddschef.
Kommunstyrelsen bör förordna säkerhetssamordnare Peder Samuelsson till
biträdande signalskyddschef.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förordna Peder Samuelsson
till biträdande signalskyddschef.
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 61/2021 ”Beslut om förordnande av
biträdande signalskyddschef”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förordnande av biträdande
signalskyddschef”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-11.
Sändlista
Nämnden för samhällsskydd och beredskap
Peder Samuelsson
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§ 141 Beslut om utredning av delegering av arbetsmiljöansvar av
personal inom annan nämnds ansvarsområde
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen genom
att ta bort p. 4.10.
 Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in
motsvarande delegation i sina delegationsordningar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2021-01-13 (§ 18/2020) beslutat att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten.
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller lagen för varje
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.
Arbetsmiljölagen utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de
reglementen som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som
respektive nämnd ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se
till att dessa regler följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av
nämndernas reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal.
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsens delegationsordning
ändras på så sätt att p. 4.10 tas bort. Istället bör nämnderna uppmanas att ta
in motsvarande delegation i sina egna delegationsordningar.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera
delegationsordningen genom att ta bort p. 4.10.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana
nämnderna att ta in motsvarande delegation i sina
delegationsordningar.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 62/2021 ”Beslut om utredning av delegering
av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds
ansvarsområde”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning av delegering av
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds ansvarsområde”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03.
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§ 142 Beslut om antagande av överenskommelse om samverkan
för barns och ungas hälsa, från Västkom
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2020-12-04
av direktionen angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna
i västra Götaland och Västra Götalandsregionen för barn och unga.
Direktionen har även beslutat att rekommenderar kommunerna att besluta om
samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen enligt förslag från
Västkom:s styrelse.
Social- och omvårdnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har
yttrat sig i ärendet och båda nämnder föreslår kommunstyrelsen besluta att
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
I socialchef Maria Olssons tjänsteskrivelse som ligger som grund för socialoch omvårdnadsnämndens beslut framgår att det tidigare funnits en
överenskommelse om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet, samt en överenskommelse om samverkan för barn
och ungas bästa - Västbus. Dessa båda överenskommelser har varit aktuella
för delar av social- och omvårdnadsförvaltningen. Överenskommelserna har
nu enligt förslaget slagits samman till en överenskommelse.
Socialförvaltningen anser att en sammanslagning är bra och att kommunen
bör ställa sig bakom överenskommelsen. I tjänsteskrivelsen framgår vidare att
stora delar av huvudmännens ansvar regleras i lag. Det finns dock delar som
inte täcks av lagstiftning och där en överenskommelse kring ansvar och
samverkan är bra för att barn och unga inte ska hamna mellan stolarna samt
inte få det stöd och den hjälp de är i behov av. Överenskommelsen bedöms
även ligga i linje med de mål och visioner som kommunen har och bör därför
antas.
I barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att både
skolchefsnätverket samt elevhälsochefsnätverket har lämnat in synpunkter
under ärendets remissrunda som genomfördes under 2020.
Synpunkterna som där lämnades handlade om samordnad individuell plan,
SIP, där förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP.
Förskolans och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Nätverken har framfört att det
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har varit viktigt att förtydliga det. Förskolan och skolan har sedan tidigare
arbetat med Västbus och är väl insatta i det samverkande arbete som krävs
för barn och ungas bästa. Barn- och utbildningsnämnden framhåller vidare att
en viktig del för att kunna använda kompetenser och resurser på bästa sätt är
att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta överenskommelsen mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och
ungas hälsa.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 68/2021 ”Beslut om antagande av
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, från
Västkom”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om överenskommelse om samverkan för barn
och ungas hälsa”, kanslichef Anna Eklund, 2021-05-12.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 27/2021 ” Beslut om
yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa”, 2021-03-23.
 Tjänsteskrivelsen ”Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 202102-05.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 33/2021 ”Beslut om yttrande
angående överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa”, 2021-03-18.
 Barn- och utbildningsnämnden ”Yttrande angående överenskommelse
om samverkan för barn och ungas hälsa”, 2021-01-29.
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”, 2020-12-04.
 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”.
 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsaöverenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen”.
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§ 143 Beslut om folkomröstning och föreskrifter efter återremiss
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 17 oktober 2021.
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. Jag vill att
det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och överlåter åt
kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på
andra områden inom social- och omvårdnadsnämndens område.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel.

Ordförandes sign

-

att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”.

-

att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider:
o 4 oktober 2021 kl. 10-18
o 5 oktober 2021 kl. 10-16
o 6 oktober 2021 kl. 10-18
o 7 oktober 2021 kl. 10-18
o 8 oktober 2021 kl. 10-16
o 9 oktober 2021 kl. 10-13
o 11 oktober 2021 kl. 10-18
o 12 oktober 2021 kl. 10-16
o 13 oktober 2021 kl. 10-18
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o
o
o

14oktober 2021 kl. 10-18
15 oktober 2021 kl. 10-16
16 oktober 2021 kl. 10-13

-

att rösträkningen senast ska vara avslutad den 22 oktober 2021.

-

att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.

-

att oppositionen ska precisera ekonomiska konsekvenser var
pengarna ska tas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 aug

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade 2021-04-26 (§ 51/2021) att återremittera ärendet om
folkomröstning samt att anta föreskrifter för genomförande till valnämnden för
att få två områden belysta inför folkomröstningen.
Valnämnden fattade 2021-04-30 (§ 13/2021) beslut om svar på återremissen.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 (§ 117/2021) att ärendet ska
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Av fullmäktiges beslut framgår följande motivering till återremissen. Det första
området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande
konsekvenser. Det andra området är att säkerställa att det framgår på den
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut.
Valnämnden har uppgett följande i sitt svar på återremissen. I de föreskrifter
som fullmäktige har att besluta om framgår med all önskvärd tydlighet
valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning av pandemin. Det är
därmed valnämndens ansvar att inhämta analys av smittskyddsansvariga inför
genomförandet. När det gäller andra punkten, om utformandet av valsedel, så
är det enligt 5 kap. 1 § kommunallagen fullmäktiges ansvar att finansiera
kommunens verksamheter. Det är inte väljarnas ansvar. Det går därför inte att
tillmötesgå återremissens önskemål.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av återremissen haft ett
möte med kommunens säkerhetssamordnare samt medicinskt ansvarig
sjuksköterska. De uppgav bl.a. följande vid mötet. Det går inte att göra någon
djupare analys av läget än den som redan gjorts. Restriktioner etc. från
myndigheter och regioner gäller bara två-tre veckor framåt och det beror på att
det inte går att se utvecklingen längre fram. Bedömningen är att
Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd inte skulle ge någon ny information
idag. Det enda som går att konstatera är att en folkomröstning innebär en risk
för smittspridning som inte finns om den inte genomförs. Specifik
Ordförandes sign
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riskbedömning med handlingsplan måste göras i nära anslutning till
omröstningsdagen för att minska risken för smittspridning.
Det framgår av förslaget till föreskrifter att valnämnden ansvarar för att
genomföra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför
genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen
genomförs i enlighet med samtlig reglering gällande covid-19.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att utreda
riskerna för smittspridning utöver den riskanalys och riskbedömning som
redan är genomförd och som finns i beslutsunderlaget. Förvaltningen
instämmer därför i valnämndens svar och har inte något ytterligare att tillägga i
den delen.
När det gäller utformningen av röstsedeln utredde
kommunledningsförvaltningens den frågan inför valnämndens beredning av
ärendet. Av tjänsteskrivelse 2021-02-05 framgår följande:
”På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende.
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö,
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning):
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
1

Ordförandes sign
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Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.”
Kommunledningsförvaltningen kvarstår vid ovanstående bedömning och har
inte något ytterligare att tillägga när det gäller röstsedelns utformning.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag till beslut.
-

Runo Johansson (L) yrkar för oppositionens räkning, med
instämmande av Ida Davidsson (-) att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt valnämndens förslag till beslut.

-

Bengt Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att
valdagen ska vara den 17 oktober 2021
Ja–sedeln ska utformas enligt kommunledningsförvaltningens förslag 1
I övrigt enligt valnämndens förslag till beslut i tillämpliga delar, vilket
sammantaget innebär

o
o
o
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 17 oktober 2021.
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus
Justerandes sig
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-

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. Jag vill att
det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och överlåter åt
kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på
andra områden inom social- och omvårdnadsnämndens område.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel.
-

att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”.

-

att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider:
o 4 oktober 2021 kl. 10-18
o 5 oktober 2021 kl. 10-16
o 6 oktober 2021 kl. 10-18
o 7 oktober 2021 kl. 10-18
o 8 oktober 2021 kl. 10-16
o 9 oktober 2021 kl. 10-13
o 11 oktober 2021 kl. 10-18
o 12 oktober 2021 kl. 10-16
o 13 oktober 2021 kl. 10-18
o 14oktober 2021 kl. 10-18
o 15 oktober 2021 kl. 10-16
o 16 oktober 2021 kl. 10-13

-

att rösträkningen senast ska vara avslutad den 22 oktober 2021.

-

att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.

-

Samt att oppositionen ska precisera ekonomiska konsekvenser var
pengarna ska tas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 aug

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar att det finns två förslag till beslut, Bengt Karlssons
(S) förslag och Runo Johanssons (L) förslag.
Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition.
Den som röstar enligt Bengt Karlssons förslag röstar ja, den som röstar enligt
Runo Johanssons förslag röstar nej
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Omröstningen utfaller 6 ja-röster (Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),
Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S) och Hajrudin Abdihodzic och AnnaKarin Skatt (S)) och 5 nej-röster (Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C),
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-) och Lennart Nilsson (SD)) varför
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Karlssons
förslag.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 69/2021 ”Beslut om folkomröstning och
föreskrifter efter återremiss”, 2021-05-26.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut återremitterat ärende om folkomröstning”,
kanslichef Anna Eklund, 2021-05-07.
 Kommunstyrelsens beslut § 117/2021 ”Beslut om återremitterat ärende
om folkomröstning”, 2021-05-05.
 Valnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om återremiss gällande beslut
gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande
av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun”, 2021-04-30.
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2021 ”Beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26.
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-01-25.
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Reservation
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida
Davidsson (-) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
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§ 144 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, sekreterare Karin
Hammerby, 2021-06-01.
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 202105-26.
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektören 2021-05-15
 Delegationsbeslut fattat av personalchef 2021-03-23.
 Förteckning över nyanställda 2021-04-01-2021-04-30, 2021-05-01-2021-05-31.
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§ 145 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 2021-04-27 – 2021-06-01.
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 2020/328
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/5
Ordförandes sign

Justerandes sign

Kultur- och fritid - Beslut om stängning av Badhuset
Forshallen med anledning av covid-19
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning på Hellidsskolan Delegationsbeslut
Barn- och utbildning - Beslut om växelvis fjärr- och
distansundervisning Hellidsskolan
Barn- och utbildning - Beslut BUN 2020-12-10
Beslut om delvis fjärr- och distansundervisning på
Hellidsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om växelvis fjärr- och
distansundervisning gymnasiet
Barn- och utbildning - Beslut om delvis fjärr- och
distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fortsatt distansundervisning
och närundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- och
distansundervisning
Beslut om stängning av Badhuset Forshallen med anledning
av covid-19
Beslut KOF 2021-05-11
Beslut om verksamhetsbidrag gällande vårterminen 2021
med anledning av covid-1
Kultur- och fritid - Beslut om undantagsregler vid avbokning
av Tidaholms sommargård med anledning av covid-19 - 1 juli
till och med 15 oktober 2021
Beslut SBN 2021-05-20
Beslut om direktanvisning för Innerstaden 2:16 och del av
Innerstaden 2:1
SKR - Cirkulär 21:19 Nytt livslängdsantagande i RIPS
SKR – Cirkulär 21:20 Budgetförutsättningar för åren 20212024
SKR - Cirkulär 21:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
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KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/102
KS 2021/104
KS 2021/149
KS 2021/189
KS 2021/197

smittrisker – arbetstagares användning av kanyler med
integrerad skyddsfunktion
SKR - Cirkulär 21:22 Överenskommelse om utvidgats skydd
vid smittbärarpenning i AGS - KL
SKR - Cirkulär 21:23 Reviderad prognos för 2022 års
kostnadsutjämning
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
2021-04-13
Beslut SON 2021-05-25
Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande
serveringstillstånd för alkoholutskänkning
Beslut BUN 2021-05-20 Beslut om samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg
Stiftelsen Sveriges nationaldag - Låt oss fira nationaldagen och bära flaggan!
Västra Götalands Dövas Länsförbund - Ta med teckenspråket
i kommunens arbete

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2021-06-09”,
huvudregistrator Marie Anebreid, 2021-05-03.
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§ 146 Information från kommunalrådet, kommundirektören och
övriga ledamöter
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Stadsdelen Rosenberg byggs ut, se kommunens hemsida.
 SKR erbjuder ett utbildningspaket till olika kommuner, om en utvecklad
budgetprocess. Modellen tillämpas redan i Tidaholm.
 Kronprinsessparet gör ett digitalt besök den 17 sep kl 11:00-11:20 i
Tidaholms kommun. Kommunstyrelsens ordförande och
kommunikationsstrategen deltar.
 Arbetsmiljöverket gör en återkoppling 2021-06-10 från tidigare besök i
kommunen.
Kommundirektören informerar om följande:
 Tyvärr har inte varit möjligt att erbjuda plats till alla som sökt
feriearbeten, vilket beror på att pandemin gör det omöjligt att ta emot
feriarbetare i vissa verksamheter.
 Tidaholm har klättrat i Svenskt Näringslivs ranking, från plats 193 till
154.
 En näringslivsstrateg har anställts tills vidare.
 En värdecheck på 300 kronor kommer att delas ut till alla anställda till
sommaren.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 147 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att
rapportera.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021/7

§ 148 Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit handlingar från Skaraborgs
Kommunalförbund.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Protokoll Skaraborgs Kommunalförbund förbundsdirektionen 2021-0507

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-09

Kommunstyrelsen

2021/8

§ 149 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
 2021-04-12 Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Bostads AB
 2021-04-20 Styrelseprotokoll nr 4 Tidaholms Bostads AB
 2021-04-21 Styrelseprotokoll nr 5 Tidaholms Bostads AB
 2021-04-26 Protokoll Konstituerande möte nr 6 Tidaholms Bostads AB
 2021-04-26 Årsstämmoprotokoll 2021 Tidaholms Bostads AB
 2021-04-26 Protokoll Konstituerande möte nr 3 Tidaholms Energi AB
 2021-04-26 Årsstämmoprotokoll 2021 Tidaholms Energi AB
 2021-04-26 Protokoll konstituerande möte nr 3 Tidaholms Elnät AB
 2021-04-26 Årsstämmoprotokoll 2021 Tidaholms Elnät AB
 2021-04-26 Bolagsstämmoprotokoll Stallängens Bostads AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/90

§ 150 Återkoppling arbetsmiljön
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Återkoppling av arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018/401

§ 151 Ändrad ordning för inkallande av ersättare för Moderaterna
till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ordningen för
inkallande av ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen ändras enligt
följande:
-

Peter Friberg (M)
Ida Davidsson (-)

Ida Davidsson (-) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ordning för inkallande av
ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-01-012022-12-31.
-

Ida Davidsson (M)
Peter Friberg (M)

Ambjörn Lennartsson (M) väcker ett nytt ärende om ändring av ordningen för
inkallande av ersättare i kommunstyrelsen för Moderaterna.
Förslag till beslut
Ambjörn Lennartsson (M) föreslår att ordningen för inkallande av ersättare för
Moderaterna till kommunstyrelsen ändras enligt följande:
-

Peter Friberg (M)
Ida Davidsson (-)

Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018/401

§ 152 Beslut om ändrad ordning för inkallande av ersättare för
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ordningen för
inkallande av ersättare för Socialdemokraterna till kommunstyrelsen ändras
enligt följande:
-

Othmar Fiala (S)
Georgos Moschos (S)
Per-Erik Thurén (S)
Michelle Hjerp (S)
Zelal-Sara Yesildeniz (-)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ordning för inkallande av
ersättare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen för mandatperioden
2019-01-01- 2022-12-31:
-

Zelal Yesildeniz (S)
Othmar Fiala (S)
Georgos Moschos (S)
Per-Erik Thurén (S)
Michelle Hjerp (S)

Förslag till beslut
Bengt Karlsson (S) föreslår att ordningen för inkallande av ersättare för
Socialdemokraterna till kommunstyrelsen ändras enligt följande:
-

Othmar Fiala (S)
Georgos Moschos (S)
Per-Erik Thurén (S)
Michelle Hjerp (S)
Zelal-Sara Yesildeniz (-)

Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/148

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

