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2021/148 

§ 63 Information om uppdraget som mötesobservatör och beslut 
om mötesobservatörer 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna Zöögling (S) och Mikael 
Hallin (C) som mötesobservatörer vid dagens möte. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om uppdraget som mötesobservatörer och redogör för 
det goda samtalet. Tanken är att två mötesobservatörer utses vid varje möte i 
kommunstyrelsen.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Anna Zöögling 
(S) och Mikael Hallin (C) som mötesobservatörer vid dagens möte. 

 
 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/145 

§ 64 Information om årsredovisning för de kommunala bolagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mattias Andersson, VD för Tidaholms Energi AB informerar om 
årsredovisningarna för de kommunala bolagen. 
 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/93 

§ 65 Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala bolagen samt 
uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms Energi AB med helägda 
dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB under 
2020 har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen 
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
  
Tidaholms kommun har tre kommunala bolag, Tidaholms Energi AB (TEAB), 
Tidaholms Elnät AB (TENAB) och Tidaholms Bostads AB (TBAB). TEAB är 
helägt av Tidaholms kommun (det vill säga kommunen äger 100 procent av 
bolaget). TENAB och TBAB är i sin tur helägda dotterbolag till TEAB.  
 
TEAB äger även till 20 procent Bosnet AB samt 3 procent i Netwest AB vars 
verksamhet är att driva ett regionalt fibernät. 
 
Kommunstyrelsen ska i ett årligt beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de kommunägda bolagen, under föregående kalenderår, har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten i 
bolagen har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. § 9 
kommunallagen). Beslutet ska sedan delges kommunfullmäktige. Om 
kommunstyrelsen finner att det har förekommit brister ska kommunstyrelsen 
samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder 
(reglemente för kommunstyrelsen § 4 punkt 5). 
 
Med formuleringen ”de kommunala befogenheterna” avses de 
kommunalrättsliga principer som skrivits in i bolagsordningen såsom 
likställighetsprincipen (2 kap 3 § kommunallagen) och lokaliseringsprincipen  
(2 kap 1 § kommunallagen) etc.  
 
I bolagens bolagsordningar beskrivs ändamålen med bolagens verksamhet. 
Nedan redovisas ändamålsparagraferna för respektive bolag. 
 
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TEAB 
 
4 § Ändamål med bolagets verksamhet  
 
Bolagets syfte 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 
försälja sin egenproducerade el.  
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Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget bedriva elnätsverksamhet 
enligt gällande lagstiftning.  
  
Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer.   
  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun. 
 
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TENAB  
 
4 § Ändamål med bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen 
främja distributionen av el inom Tidaholms kommun. 
 
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TBAB 
 
4 § Ändamål med bolagets verksamhet  
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  
  
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsen inhämtar underlag för sin årliga bedömning av 
ändamålsefterlevnaden i bolagen genom uppställda ägardirektiv samt genom 
bestämmelserna i 17 § i bolagens bolagsordningar. Av 17 § framgår att 
kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast om det inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
I samtliga bolags ägardirektiv § 5.1 framgår att ”Bolaget ska, i samband med 
sin årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som Bolaget 
samt dotterbolagen bedrivit under föregående kalenderår till 
kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget och dotterbolagen arbetat med 
att uppfylla sina ägardirektiv”.  
  
TEAB med dotterbolag har i sina årsredovisningar uttalat att de under året 
bedömer att de uppfyllt de fastställda kommunala ändamålen på korrekt sätt 
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enligt bolagsordningen. Bolaget framhåller även att verksamheten har utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som har angetts i 
bolagsordningen. I årsredovisningen framhålls vidare att arbetet med att 
uppfylla ägardirektiven är ”en naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen som 
för VD som för övrig personal”. Bolaget konstaterar vidare att de under året 
har uppfyllt ägardirektivet på ”ett mycket bra sätt” och att de ständigt arbetar 
för förbättring där målet är att överträffa ägardirektiven.  
 
Bolaget framhåller vidare att upprättat ekonomimål i ägardirektivet är 15 
procent soliditet och utfallet för 2020 var 21 procent för hela koncernen 
sammantaget.  
 
Soliditeten i de kommunala bolagen per 2020-12-31 uppgår till: 
 
Soliditet %   2020 2019 2018  
TEAB  25 % 21% 18 % 
TENAB  34 % 31% 31 %  
TBAB  12% 14% 17 % 
TEAB koncernen 21% 21% 18 %  
 
Däremot uppnår inte dotterbolag TBAB det uppställda ekonomimålet gällande 
soliditet år 2020 då bolaget har 12 procent soliditet. Bolaget framhåller att 
orsaken att de inte uppnått 15 procent är för att bolaget tagit upp lån i bolaget 
för renoveringar och köp av nya fastigheter. Bolaget konstaterar att detta ger 
effekt att soliditeten minskar på kort sikt, men på lång sikt är det positivt för 
såväl ägaren som för bolaget. 
 
I TBAB:s ägardirektiv finns även ett avkastningskrav på en direktavkastning på 
omkring 5 procent. TBAB har per 2020-12-31 en direktavkastning på 6,45 
procent.  
 
TBAB framhåller i sin årsredovisning att bolaget genom moderbolaget har en 
aktiv dialog med ägaren Tidaholms kommun om bolagets arbete framåt. 
Bolaget framhåller att det under 2021 kommer att hållas ett flertal dialogmöten 
för att ha en samsyn på kommande utmaningar i bolaget. 
 
Kommunstyrelsen inhämtar även underlag för sin årliga bedömning av 
ändamålsefterlevnaden i bolagen genom lekmannarevisorernas granskning av 
bolagen. I granskningsrapporten som upprättas enligt 10 kap 
aktiebolagslagen, uttalar sig lekmannarevisorerna om huruvida verksamheten 
som bolagen bedrivit varit förenligt med fastställt ändamål och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna för bolagen.  
 
I inkomna granskningsrapporter för verksamhetsåret 2020 gör 
lekmannarevisorerna bedömningen att TEAB, TENAB och TBAB har bedrivit 
verksamheten i enlighet med det fastställda ändamålet.  
 
Gällande revisionsrapporten för TBAB konstaterar dock lekmannarevisorerna 
att bolaget inte uppnår ägarens krav avseende soliditet. Lekmannarevisorerna 
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rekommenderar därför bolaget att vidta åtgärder för att uppnå ägarens krav på 
soliditet.  
 
Utifrån bolagens verksamhetsberättelser för 2020, styrelseprotokoll och utifrån 
lekmannarevisorernas bedömning, som framgår av granskningsrapporten för 
verksamhetsåret 2020, bedömer kommunledningsförvaltningen att Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholm Bostads AB har bedrivit sin 
verksamhet enligt de i bolagsordningarna fastställda ändamålen samt att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att dotterbolag TBAB inte 
uppnår till det av ägaren uppsatta ekonomimålet på 15 procent soliditet då 
bolaget 2020 har en soliditet på 12 procent. Kommunledningsförvaltningen 
instämmer i bolagets bedömning att de åtgärder som bolaget vidtagit i form av 
renoveringar och inköp av fastigheter på lång sikt kommer ge en positiv effekt 
för bolaget.  Förvaltningen instämmer dock i lekmannarevisorernas 
rekommendation att bolaget bör vidta åtgärder för att uppnå ägarens krav på 
15 procent soliditet. Förvaltningen instämmer även i bolagets bedömning att 
det framåt krävs ett gemensamt arbete mellan bolaget och kommunstyrelsen 
att ta fram en långsiktig strategi för bolaget så att bolaget på sikt når det 
uppsatta målet gällande soliditet.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser vidare att bolagen behöver utveckla och 
konkretisera i sin redovisning till kommunstyrelsen (i enlighet med 
ägardirektiven § 5.1) hur bolagen under föregående kalenderår har arbetat för 
att uppnå upprättade ägardirektiv.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutaratt Tidaholms Energi 
AB med helägda dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms 
Bostads AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet enligt det i 
bolagsordningen fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändamålsefterlevnaden i de kommunala 

bolagen 2020”, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-29. 
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna avseende de 

kommunala bolagen verksamhetsår 2020, 2021-02-26. 
 Bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2020 (bifogas efter att 

protokoll inkommit efter styrelsens sammanträde 2021-03-25). 
 Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB. 
 Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB. 
 Ägardirektiv för Tidaholm Bostad AB. 

 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige
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2021/95 

§ 66 Beslut om Instruktion för ombud inför ordinarie 
bolagsstämma år 2021med Tidaholms Energi AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:  
 
Under punkt 8 a: 

- Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning. 
 
Under punkt 8 b: 

- Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen. 

 
Under punkt 8c: 

- Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den 
verkställande direktören för verksamhetsåret 2019. 

 
Under punkt 9: 

- Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms 
Energi AB. Förslaget innebär:  
Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet. 

 
- Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad 

arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens 
reglemente om ersättningar för förtroendevalda. 

 
- Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt 

kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.  
 
Under punkt 14 (övriga frågor): har kollat hela 2020 tom 210329  
Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:  
 

- Kommunfullmäktiges beslut § 35/2020 ”Beslut om upphävande av 
styrdokument antagna av kommunfullmäktige”, 2020-03-30 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 36/2020 ”Beslut om revidering av 

krisledningsreglemente”, 2020-03-30 
 

- Kommunfullmäktiges beslut § 37/2020 ”Beslut om revidering av 
revisionsreglemente”, 2020-03-30 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 48/2020 ”Beslut om ställningstagande 

angående nyemission av aktier i Bredband Östra Skaraborg AB samt 
ändring av bolagsordning gällande namn BOSNET AB, 2020-04-27 
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- Kommunfullmäktiges beslut § 84/2020 ”Beslut om revidering av 
ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2020-08-31 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 91/2020 ”Beslut om bolagsordning för 

Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28 
 

- Kommunfullmäktiges beslut § 92/2020 ”Beslut om utökad borgensram 
för Tidaholms Bostads AB”, 2020-09-28. 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 93/2020 ”Beslut om val av styrelse i det 

kommunala bolaget Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28 
 

- Kommunfullmäktiges beslut § 94/2020 ”Beslut om val av 
lekmannarevisorer till dotterbolaget Stallängens Bostads AB”, 2020-09-
28 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 102/2020 ”Beslut om förändrad 

kommunal borgen för Tidaholms Energi AB”, 2020-10-26. 
 

- Kommunfullmäktiges beslut § 123/2020 ”Beslut om borgensram för 
Tidaholms Bostads AB”, 2020-12-21 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 124/2020 ”Beslut om borgensram för 

Tidaholms Energi AB”, 2020-12-21 
 

- Kommunfullmäktiges beslut § 4/2021 ”Beslut om marköverlåtelse av 
Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 2021-01-25 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1”, 
2021-01-25 

 
- Kommunfullmäktiges beslut § 7/2021 ”Beslut om utökad borgensram 

för TBAB, pga Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, 2021-01-25 
 
Anmäla följande beslut fattade av kommunstyrelsen:  
 

- Kommunstyrelsens beslut § 45/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje 
för uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda”, 
2020-03-04 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud för 
att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intressen i.    
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion till 
ombuden. Punkterna utgår från § 13 i bolagsordningen. 
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Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utsett ombud får i 
uppdrag att:  

 
Under punkt 8 a: 
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning. 
 
Under punkt 8 b: 
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 
 
Under punkt 8c: 
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande 
direktören för verksamhetsåret 2019. 
 
Under punkt 9: 
Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms Energi 
AB. Förslaget innebär:  
Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet. 
Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet. 
 
Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad 
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens 
reglemente om ersättningar för förtroendevalda. 
 
Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt 
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.  
 
Under punkt 14 (övriga frågor): har kollat hela 2020 tom 210329  
Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktiges beslut § 35/2020 ”Beslut om upphävande av 
styrdokument antagna av kommunfullmäktige”, 2020-03-30 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 36/2020 ”Beslut om revidering av 
krisledningsreglemente”, 2020-03-30 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 37/2020 ”Beslut om revidering av 
revisionsreglemente”, 2020-03-30 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 48/2020 ”Beslut om ställningstagande 
angående nyemission av aktier i Bredband Östra Skaraborg AB samt ändring 
av bolagsordning gällande namn BOSNET AB, 2020-04-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 84/2020 ”Beslut om revidering av ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB”, 2020-08-31 
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Kommunfullmäktiges beslut § 91/2020 ”Beslut om bolagsordning för 
Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 92/2020 ”Beslut om utökad borgensram för 
Tidaholms Bostads AB”, 2020-09-28. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 93/2020 ”Beslut om val av styrelse i det 
kommunala bolaget Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 94/2020 ”Beslut om val av lekmannarevisorer till 
dotterbolaget Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 102/2020 ”Beslut om förändrad kommunal 
borgen för Tidaholms Energi AB”, 2020-10-26. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 123/2020 ”Beslut om borgensram för Tidaholms 
Bostads AB”, 2020-12-21 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 124/2020 ”Beslut om borgensram för Tidaholms 
Energi AB”, 2020-12-21 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 4/2021 ”Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 
1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 2021-01-25 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1”, 2021-01-25 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2021 ”Beslut om utökad borgensram för 
TBAB, pga Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, 2021-01-25 
 
Anmäla följande beslut fattade av kommunstyrelsen:  
 
Kommunstyrelsens beslut § 45/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje för 
uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda”, 2020-03-04 
 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma 

år 2021 med Tidaholms Energi AB”, sekreterare Karin Hammerby, 
2021-03-31 

 Bolagsordning för Tidaholms Energi AB. 
 
Sändlista 
Ombud och ersättare 
Tidaholms Energi AB 
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2021/100 

§ 67 Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
avseende år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen avseende år 2020. 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport över 
avtalssamverkan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse för år 2020. Verksamhetsberättelsen innehåller en 
beskrivning av året som gått och en ekonomisk redogörelse.  
 
Kommunstyrelsens resultat under perioden januari – december 2020 uppgår 
till 33,88 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot budget på 4,75 
miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 
4,19 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på minskade 
personalkostnader, uteblivna evenemang och personalbefrämjande insatser 
till följd av den pågående pandemin samt ej utnyttjade medel för politiska 
prioriteringar. Finansförvaltningens resultat påverkas av ökade 
pensionskostnaden för förmånsbestämd pension och blir ett överskott på 0,56 
miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen har 2019-11-27 (§ 211/2019) beslutat att i samband med 
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en rapport för detta.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 
avseende år 2020. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport 
över avtalssamverkan.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 22/2021 ”Beslut om kommunstyrelsens 

verksamhetsberättelse avseende 2021”, 2021-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 

avseende 2021”, kvalitets- och verksamhetsutvecklare Lena Kulin, 
2021-03 15. 

 Rapport ”Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2020”, 2021-02-
25förvaltningsekonom Federico Dell'Anna, 2021-03-08. 

 Rapport ”Avtalssamverkan Tidaholms kommun 2021”, kommunjurist 
Jenny Beckman, 2021-02-08. 
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Sändlista 
Ekonomiavdelningen
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/101 

§ 68 Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse för år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar: 
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i 

driftsredovisningen balanseras i ny räkning. 
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av investeringar 

från år 2020 till 2021 som uppgår till 42,6 mnkr 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 att fastställa 2020 års årsredovisning enligt upprättat förslag. 
Resultatet uppgår till ett överskott på 18,8 mnkr. 
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för 2020.  
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 18,8 mnkr. Detta är en förbättring 
av resultatet jämfört med 2019 med 4,0 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till – 
4,3 mnkr.  
 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att 
kommunen delvis uppnår vart och ett av de 11 strategiska mål som hör till 
målområdena Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv, 
Livslångt lärande samt Attraktiv arbetsgivare. Tidaholms kommun når målet 
om en god ekonomisk hushållning år 2020. Denna värdering bygger på att 
kommunen delvis har uppnått 11 strategiska mål samt har uppnått det 
finansiella målet om soliditet och närmat sig det finansiella målet för 
kommunens resultat. 
 
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning, det så kallade balanskravet. Det framgår av balans-
kravsutredningen att Tidaholms kommun år 2020 klarar balanskravet 
 
Investeringar för 2020 uppgår till 115,0 mnkr. Detta är 48,5 mnkr lägre än 
budget. Detta beror främst på att investeringsprojektet, Förskola på 
rosenbergsområdet, Lokaler för verksamheten barnens hus samt renovering 
av lokaler för AME inte är klara enligt tidsplanen. 
 
Den bifogade årsredovisningen är ett preliminärt utkast och kommer genomgå 
redaktionella förändringar. Den färdiga årsredovisningen kommer ha en annan 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

layout. Hela årsredovisningen är uppdaterad enligt nya rekommendationer 
från rådet för kommunal redovisningen. Rekommendationer innebär att alla 
kommuners årsredovisningar ska vara uppbyggda på samma sätt. 
  
Kommunstyrelsen har 2019-11-27, § 211/2019, beslutat att i samband med 
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. 
Nämnderna har därför fattat beslut om att godkänna en rapport över 
samverkansavtal. Dessa rapporter har sedan kommunledningsförvaltningen 
sammanställt till en övergripande rapport för kommunen.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i 

driftsredovisningen balanseras i ny räkning. 
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av investeringar 

från år 2020 till 2021 som uppgår till 42,t mnkr 
 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 
 att fastställa 2020 års årsredovisning enligt upprättat förslag. 

Resultatet uppgår till ett överskott på 18,8 mnkr. 
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta: 
          - att godkänna rapport över avtalssamverkan. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse 

och revisionsberättelse för år 2020”, ekonomichef Henrik Johansson 
 Rapport avtalssamverkan 2021, 2021-03-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25/2021 ”Beslut om 

godkännande av rapport om avtalssamverkan 2021”, 2021-02-25. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12/2021 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-23. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut  §16/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-23. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 17/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-18. 

 Underskott och Överskott nämnder Tidaholms kommun, 2021-03-29 
 Investeringsbilaga 2020 inklusive ombudgeteringar, 2021-03-29 
 Årsredovisning 2020 Tidaholms kommun, 2021-03-29 

 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen
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2021/75 

§ 69 Beslut om årsredovisning för Stiftelsen Samfonden vid 
Tidaholms grundskola avseende år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 
avseende år 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 2020. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av 
förvaltare, godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid 
Tidaholms grundskola avseende år 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 23/2021, ”Beslut om årsredovisning för 

Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola avseende år 2020”, 
2021-03-24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning för Stiftelsen Samfonden 
vid Tidaholms grundskola avseende år 2020”, förvaltningsekonom 
Federico Dell´Anna, 2021-03-15. 

 Årsredovisning Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 2020. 
 

Sändlista 
Barn- och ungdomsnämnden
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2021/75 

§ 70 Beslut om årsredovisning för stiftelsen sociala samfonden i 
Tidaholm avseende år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 
avseende år 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för 
Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 2020.  
 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till behövande inom 
kommunen. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till 
kapitalet. 
 
Ingen utdelning har skett under 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av 
förvaltare, godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Sociala 
Samfonden i Tidaholm avseende år 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 24/2021 ”Beslut om årsredovisning för 

Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm avseende år 2020”, 2021-03-
24 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning för Stiftelsen Sociala 
Samfonden i Tidaholm avseende år 2020”, förvaltningsekonom 
Federico Dell´Anna, 2021-03-15. 

 Årsredovisning Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 2020. 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden

19



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/117 

§ 71 Beslut om uppföljning månadsrapporter kommunstyrelsen för 
januari - februari 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. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans. 
 
Personalstyrkan i arbete per 2021-02-28, 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 av månadsrapport för kommunstyrelsen 

för januari - februari år 2021”, förvaltningsekonom Federico Dell´Anna, 
2021-03-29 

 Månadsrapport - februari 2021 (Kommunstyrelsen) 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen
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2021/118 

§ 72 Beslut om uppföljning månadsrapporter Tidaholms kommun 
för januari - februari 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar: 
- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 

handlingarna.   
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och 

komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021 
 
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.  
 
Med anledning av den snäva tidsplanen, var inte alla protokoll justerade vid 
utskick av denna tjänsteskrivelse.  
 
Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med 
delårsbokslut augusti och årsredovisning.  
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i 
balans för 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att 
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte är tillräcklig för att komma i 
balans för 2021.  
 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter februari månad visar ett resultat på 30,8 miljoner kronor, 
vilket är ett överskott mot budget på 13,4 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. 
Förvaltningen vill vara tydliga med att detta är en tidig prognos och 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 
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skulle det innebära att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott 
till viss del återställs. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till 

handlingarna.   
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och 

komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning månadsrapporter Tidaholms 

kommun för januari-februari”,  controller Louise Holmvik, 2021-03-29. 
 Månadsrapport – februari 2021 (Tidaholms kommun) 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut §31/2021 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-
februari år 2021”, 2021-03-18.  

 Rapport: ”Månadsrapport februari 2021 (Barn- och utbildnämnd)” 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §44/2021 ”Beslut om 

månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-
februari år 2021”, 2021-0323. 

 Rapport: ”Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende 
januari-februari år 2021” 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut §30/2021 ”Beslut om 
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-
februari år 2021”, 2021-03-23. 

 Rapport: ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende 
januari-februari år 2021”  

 
Sändlista 
Alla nämnder 
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2021/105 

§ 73 Beslut om yttrande till kommunrevisionen om 
rekommendationer till kommunstyrelsen gällande 
ekonomistyrningsprinciper 
 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 Kommunstyrelsen beslutar att omedelbart justera paragrafen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört 
en granskning av ekonomistyrningen inom barn och utbildningsnämnden i 
Tidaholms kommun. Syftet med granskningen var att bedöma om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll är tillräcklig. 
Revisionens sammanfattande bedömning är att barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll till viss del är tillräcklig. 
 
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt 
rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen 
rekommenderas att: 
 

 Förtydliga ekonomistyrprinciperna kopplat till hur en nämnds 
konstaterade budgetunderskott skall återställas. 

 
Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsen syn på den 
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2021-03-26. 
Kommunstyrelsen har, efter dialog med kanslichef, fått förlängd svarstid till 
2021-04-08.  
Klicka här för att ange text. 
Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de synpunkter som 
kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att se 
över nuvarande ekonomistyrningsprinciper utifrån revisorernas 
rekommendationer. Detta kommer att ske i samband med framtagandet av 
strategisk plan och budget 2022-2024, där ekonomistyrprinciperna finns 
dokumenterade. 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens 
förslag till yttrande som sitt och skicka det till revisorerna. 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att omedelbart justera 
paragrafen.  

 
Beslutsgång 
 
Beslutsunderlag 
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 Arbetsutskottets beslut § 25/2021 ”Beslut om yttrandet till 
kommunrevisionen om rekommendationer till kommunstyrelsen 
gällande ekonomistyrningsprinciper”, 2021-03-24 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrandet till kommunrevisionen om 
rekommendationer till kommunstyrelsen gällande 
ekonomistyrningsprinciper”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-03-
12. 

 Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden, 
2021-02-26 

 Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden, 
2021-02-26 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen
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2021/106 

§ 74 Beslut om kommunfullmäktige ställningstagande 
reinvestering Västra station 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av Västra stationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms elnät AB har inkommit med förfrågan om kommunfullmäktiges 
ställningstagande för reinvestering i Västra stationen 
Reinvesteringen består av byte av ställverk, reläskydd, 10 kV utrustning med 
mera, dessa är avskriva och uttjänta. Bytet sker för att upprätthålla 
driftsäkerheten för Bolagets elnät. 
 
Enligt ägardirektivet skall bolaget inhämta Tidaholms kommunfullmäktige 
ställningstagande för investeringar större än 200 basbelopp. Finansiering av 
investeringen kommer sker med egna medel och inga nya lån skall upptas. 
Projektet beräknas kosta 10 miljoner kronor. 
Kommunledningsförvaltningen har inget att invända mot bolagets 
reinvestering. Investeringen finansieras med medel inom bolaget. 
Bedömningen om reinvesteringen är nödvändig är en bedömning som görs av 
styrelsen för Tidaholms elnät AB. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av 
Västra stationen. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 26/2021 ”Beslut om kommunfullmäktige 

ställningstagande reinvestering Västra station”, 2021-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering 

Västra station” ekonomichef Henrik Johansson, 2021-03-12. 
 Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering Västra station, 

2021-03-02. 
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2021/120 

§ 75 Information från säkerhetssamordnaren om covid-19-
pandemin och folkomröstningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnare Peder Samuelsson informerar om smittspridning och 
mutationsläge för covid-19.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetstutskottets beslut § 33/2021, ”Information från 

säkerhetssamordnaren om covid-19-pandemin och folkomröstningen”, 
2021-03-24. 
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2021/104 

§ 76 Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholutskänkning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge social- 
och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse från taxa för 
stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reservera 
medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan från serveringstillstånd 
inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden är ansvarig nämnd för tillsyn enligt 
alkohollagen. Denna utförs genom avtalssamverkan med ett flertal kommuner 
(Tillsyn i samverkan, TIS) där Lidköpings kommun är värdkommun.  
 
Lidköpings kommun har nu tillskrivit de samverkande kommunerna och 
informerat om att kommunfullmäktige i Lidköping förväntas ta beslut att ge 
miljö- och byggnämnden möjlighet att, efter samråd med kommunstyrelsens 
ordförande, medge avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för 
alkoholutskänkning.  
Kommunfullmäktige antog 2018-01-29 taxa för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. Taxan omfattar stadigvarande respektive tillfälliga 
serveringstillstånd, årlig grundavgift för tillsyn, tillsynsavgift omsättning samt 
övrigt. 
 
Av informationen från TIS framgår att en föreslagen åtgärd är att efterskänka 
de årliga fasta och rörliga avgifterna för 2021, för verksamheter i Lidköpings 
kommun. Avräkning gällande verksamheternas omsättning 2020 kommer att 
ske och inkomna ärenden, ansökningar och anmälningar, kommer att 
faktureras men med längre betaltid.  
 
Om de kommuner som ingår i samverkan också vill möjliggöra avvikelse från 
taxan måste respektive kommunfullmäktige fatta beslut om det. 
 
När det gäller förlängning av betaltider konstateras följande. Kommun-
fullmäktige beslutade 2020-03-30 (§ 40/2020), med anledning av utvecklingen 
kring coronaviruset, bl.a. att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen 
av kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för lokala 
företag och föreningar (dock inte kommunala bolag).  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därmed redan möjlighet att bevilja 
anstånd och förlänga betalningstider.  
 
Däremot finns det inte något utrymme, varken i taxan eller i ovan nämnda 
beslut, för social- och omvårdnadsnämnden att besluta att efterskänka 
avgifterna som är föreslaget i Lidköpings kommun. Detta är därmed något 
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som kommunfullmäktige i sådana fall måste besluta att ge social- och 
omvårdnadsnämnden möjlighet att göra.  
 
Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommuner får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, men att 
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det 
finns synnerliga skäl för det.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har härvid uttalat följande1. Ett 
generellt beslut av en kommun att göra tillägg i sina taxor med innebörd att 
uppskov med betalning på begäran kan medges skulle möjligen kunna 
betraktas som generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § KL. SKR gör 
dock även bedömningen att den situation som vi nu befinner oss i får 
betraktas som extraordinär, vilket betyder att ”synnerliga skäl” kan vara 
uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i varje fall om företaget tillhör en 
bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns inte någon relevant praxis 
gällande detta. SKR:s slutsats är att det inte kan uteslutas att olika former av 
stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL, men att det 
måste bedömas från fall till fall och att överväganden som ligger till grund för 
beslutet bör dokumenteras.  
 
Vidare kan konstateras att regeringen genom förordning (2020:956) om 
tillfälligt förbud mot servering av alkohol har begränsat serveringen av alkohol.  
 
Med hänsyn till ovanstående finns det möjlighet för kommunfullmäktige att 
besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse 
från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden ska dock inför ett eventuellt beslut ta 
hänsyn till 2 kap. 8 § KL. Vidare ska social- och omvårdnadsnämnden iaktta 
saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen och 5 § 
förvaltningslagen). Det råder också ett krav på proportionalitet, som innebär 
att den kommunala insatsen måste stå i rimlig proportion till den förväntade 
nyttan av åtgärden (RÅ 2006 ref. 81). 
 
Verksamheten i TIS finansieras genom avgifterna. Om social- och 
omvårdnadsnämnden beslutar att efterskänka avgifter kommer Tidaholms 
kommun att behöva ersätta TIS med motsvarande summa. Fasta och rörliga 
årliga avgifter utgör i Tidaholms kommun cirka 100 tkr (se e-post från TIS).  
 
I kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov finns 1 000 tkr. Under 
förutsättning att den kommande folkomröstningen inte överskrider 900 tkr 
(budgeterat är 530 tkr) finns utrymme att låta ett eventuellt intäktsbortfall 
belasta dessa medel. Fullmäktige bör därför även fatta beslut om att 
kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall från taxan för 
serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
behov. 

 
1 Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder - SKR 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge 
avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för 
alkoholutskänkning. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att reservera medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan 
från serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda behov.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottet § 32/2021 ”Beslut om avvikelse från taxa för 

stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning”, 2021-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande 

serveringstillstånd för alkoholutskänkning” kommunjurist Jenny 
Beckman, 2021-03-08. 

 E-post ”Avgifter serveringstillstånd”, enhetschef Mona Wrethman, 
2021-02-25. 

 Skrivelse ”Gällande utbetalning av avgifter”, enhetschef Mona 
Wrethman. 

 Kommunfullmäktiges beslut §40/2021 ”Beslut om anstånd m.m. 
gällande taxor samt hyra för lokal”, 2020-03-30. 

 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. 
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2021/127 

§ 77 Information om årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete kommunstyrelsen 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som 
sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i 
kommunen är nämnderna och därför behöver denna information komma dem 
till känna.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2020 har i Kommunstyrelsen varit 
gott och fungerat väl. Detta är extra glädjande då vi under detta år även har 
brottats med en global pandemi och har behövt ställa om flertalet gånger och 
ex. arbetat hemifrån till stor del.  
 
Kommunstyrelsens chefer har också över lag en god arbetsmiljö, men det 
som kan behöva förbättras är stödet av överordnad chef.  
 
De arbetsskador och tillbud som anmälts under året har varit av det enklare 
slaget och det har inte behövts några särskilda åtgärder för dessa. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete kommunstyrelsen 2020”, personalkonsulent Sofia 
Petersson, 2021-03-22. 

 Rapport årlig uppföljning 2020 Kommunstyrelsen. 
 
Sändlista 
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2021/110 

§ 78 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 27/2021 ”Beslut om rapport över 

medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”, 2021-03-
24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag 
som har beslutats av nämnder”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-
03-04. 
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2021/110 

§ 79 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2021-03-04 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 28/2021 ”Beslut om rapporter över motioner 

och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 2021-03-
24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapporter över motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-03-04. 
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2021/4 

§ 80 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, 2021-03-29. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-

03-24. 
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 2021-03-18 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 2021-02-26--2021-03-

22 
 Delegationsbeslut fattade av inköpssamordnare 2021-02-09--2021-03-

03 
 Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 2020-12-01-2021-01-12 
 Förteckning över nyanställda 2021-02-01--2021-02-28. 
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2020/401 

§ 81 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 2021-02-20 – 2021-03-26. 
 
KS 2018/336 Tidaholms Bostads AB - Återtagande av intresse av förvärv 

av Drott 10 
KS 2020/34 Beslut om förbud med anledning av covid-19 mot att spela 

matcher i idrottshallar och på konstgräsplanen som hyrs ut via 
kultur- och fritidsnämnden  

KS 2020/134 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms 
sommargård med anledning av covid-19 - 15 mars till och 
med 30 juni 2021 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:12 Budgetförutsättningar för åren 2021–
2024  

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:13 Sotningsindex 2021 
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har 

upphört att gälla 
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:15 Beloppsjusteringar i avtal om 

försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 
anläggningar 

KS 2021/102 Protokoll Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020-11-24 
KS 2021/102 Protokoll Samordningsförbundet 2020-12-17 
KS 2021/102 Protokoll Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2021-02-09 
KS 2021/119 Aktion Rädda Vättern - Angående PFAS-föroreningar i 

kommunalt dricksvatten från Vättern 
KS 2021/121 Dataskyddsombudets granskningsplan andra kvartalet 2021 
KS 2021/136 Skrivelse från Färingtofta Norra, ideell förening Föreningen 

Svenskt landskapsskydd – Elbrist i södra Sverige 
KS 2021/137 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) - 

Inspiration till samverkan med civilsamhället 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 
rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator 

Marie Anebreid, 2021-04-07 
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2021/1 

§ 82 Information från kommunalrådet, kommundirektören och 
övriga ledamöter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande 
 Skaraborgs kommunalförbund, Strukturbild Skaraborg, vann Sveriges 

Arkitekters planpris för 2020.  
 Träffat ungdomar och polis en kväll. 

 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
-

35



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/6 

§ 83 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit handlingar från gemensam 
nämnd för samhällsskydd. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 
dokument till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Protokoll Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2021-03-

04 
 Delegationsbeslut nämnden samhällsskydd mellersta Skaraborg - 

Sotningsindex 2021 
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2021/7 

§ 84 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 2021-03-

12 
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2021/8 

§ 85 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 
 2021-02-25 Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Energi AB 
 2021-02-25 Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Elnät AB 
 2021-02-25 Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Bostads AB 
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2021/90 

§ 86 Återkoppling arbetsmiljö 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om att arbetsmiljön är tänkt att vara en stående punkt 
på dagordningen. Mötesobservatörer införs vid sammanträdena. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 
informationen. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/120 

§ 87 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022 med bakgrund av 
framtagen riskanalys samt yttrande från säkerhetsamordnaren på 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg om olämpligheten att anordna en 
folkomröstning i pågående pandemi. Dessutom 
Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före demokrati. 

 Kommunstyrelsen beslutar att oppositionen presenterar ett ekonomiskt 
alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken till folkomröstningen är på 
grund av ekonomin. Alternativen ska presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om 
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har 
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden 
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade 
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  

- Runo Johansson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt valnämndens förslag till beslut.  

- Lena Andersson (S) yrkar att folkomröstningen flyttas till det allmänna 
valet 2022 med bakgrund av framtagen riskanalys samt yttrande från 
säkerhetsamordnaren på Samhällsskydd mellersta Skaraborg om 
olämpligheten att anordna en folkomröstning i pågående pandemi. 
Dessutom Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före 
demokrati. Lena Andersson (S) yrkar också att oppositionen 
presenterar ett ekonomiskt alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken 
till folkomröstningen är på grund av ekonomin. Alternativen ska 
presenteras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 210426. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer de två 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena 
Anderssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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JA: 
Bifall till Runo Johanssons förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Lena Anderssons förslag.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD). 

 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V). 
 
Beslutsunderlag 
 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”, 2021-02-08. 
 
Reservation 
Runo Johansson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M) och Lennart 
Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för valnämndens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Zelal-Sara Yesildeniz (-): Jag yrkar bifall till Valnämndens förslag och 
reserverar mig mot Lena A yrkande. 
Patrik Kristoffersen (KD): Reservation till fördel för Runos förslag 
Karin Olofsson (mp): Protokollsanteckning till förmån för valnämndens förslag 
bifall. 
Birgitta Andersson (L): Till förmån för valnämndens förslag. 
 
Sändlista 
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2021/148 

§ 88 Rapport från mötesobservatörerna 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Zöögling (S) och Mikael Hallin (C) som har valts till mötesobservatörer 
informerar om sina iakttagelser från sammanträdet.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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