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Sessionssalen, 2019-11-27 kl. 08:30-11:05
§§ 195-220
Beslutande
Runo Johansson (L) ordförande, Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S),
Anna Zöögling (S), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Zelal-Sara Yesildeniz (S), Othmar Fiala (S), Ida Davidsson (M) tom § 198, Peter Friberg (M)
from § 199
Ersättare
Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén (S), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M) tom § 198
Tjänstepersoner
Eva Thelin, kommundirektör
Sofie Thorsell, kommunsekreterare
Malin Gustafsson, folkhälsostrateg § 195
Henrik Johansson, ekonomichef §§ 195-198
Federico Dell’Anna, förvaltningsekonom §§ 195-201
Anna Eklund, kanslichef § 201
Justering
Utses att justera: Ambjörn Lennartsson (M)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Underskrift ordförande
Underskrift justerare

Utdragsbestyrkande

Sofie Thorsell
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2019/462

§ 195 Information om barnrättsbaserat beslutsunderlag
Sammanfattning av ärendet
Malin Gustafsson, folkhälsostrateg, informerar kommunstyrelsen om arbetet
med att ta fram reviderade rutiner för barnrättsbaserat underlag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om barnrättsbaserat beslutsunderlag”,
kanslichef Anna Eklund, 2019-11-19.
Förslag till beslut
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/138

§ 196 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende
januari-oktober år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2019 visar ett överskott på 7,7 mnkr.
Överskottet beror främst på den budgeterade prognososäkerheten som finns
på kommunstyrelsen. Prognososäkerheten är budgeterad för att kommunen
ska kunna hantera prognosförändringar av skatter, bidrag samt andra
oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa ett underskott på -0,2
mnkr för år 2019. Underskottet förväntas, till störst del, bero på ökade
personalkostnader av engångskaraktär samt på ökade IT-kostnader för
licenser och konsultkostnader för införande av nya systemlösningar.
Kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter ingår i prognosen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kommunstyrelsen avseende jan okt 2019”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-11-18.
 Månadsrapport för kommunstyrelsen - till och med oktober 2019.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104/2019 ”Information om
månadsrapport för kommunstyrelsen avseende januari-oktober år
2019”, 2019-11-13.
Förslag till beslut
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/137

§ 197 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari-oktober år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan
och budget för åren 2019-2021 att samtliga nämnder ska ta fram en
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober
månad.
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnd vidta åtgärder för
att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och
är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.
Prognoserna från barn- och utbildningsnämnden och social- och
omvårdnadsnämnden indikerar underskott för helåret 2019. Nämnderna har i
sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner.
Effekten av åtgärdsplanerna för år 2019 innebär inte att nämnderna kommer
uppnå en budget i balans för innevarande år.
Budgeten för år 2019 ger ett resultat på 22,8 mnkr vilket motsvarar 3,0 % av
skatter och bidrag. Prognosen efter september månad visar ett resultat på
1,5 mnkr vilket är ett underskott mot budget på 19,2 mnkr. Det motsvarar
0,2 % av skatter och bidrag vilket betyder att kommunen inte uppnår sitt
målvärde för god ekonomisk hushållning om 3,0 % av skatter och bidrag.
Prognosen för resultatet är försämrad sedan september men visar fortfarande
ett positivt resultat på 1,5 mnkr vilket, om resultatet består, innebär att
kommunen inte behöver återställa resultatet. Om balanskravsresultatet, enligt
4 kap. 3 a § lag (1997:614) om kommunal redovisning, för ett visst
räkenskapsår är negativt ska det regleras under de närmast följande tre åren.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Nämndernas månadsrapport januari-oktober 2019”,
controller Louise Holmvik, 2019-11-14.
 Månadsrapport - oktober 2019 (Tidaholms kommun).
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2019 ”Information om
månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari-oktober år
2019”, 2019-11-13.
Förslag till beslut
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
− att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
− att inte begära in helårsprognoser från nämnderna för
december 2019 och januari 2020.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar:
− att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
− att inte begära in helårsprognoser från nämnderna för
december 2019 och januari 2020.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2019/439

§ 198 Beslut om budget för kommunstyrelsen för år 2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt strategisk plan och budget för åren 2020-2022 uppgår
kommunstyrelsens budget till 38 628 tkr för år 2020.
Budgetramen är 11 432 tkr lägre än för år 2019. Minskningen beror på att
kapitalkostnaderna ökar i kommunen vilket innebär ökad intäkt till
finansförvaltningen och därmed lägre budgetram. Budgetramen påverkas
även av en minskning av riktade budgetprioriteringar och medel för
oförutsedda behov för hela kommunen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget för respektive verksamhet
inom kommunstyrelsen. Budgeten innebär anpassningar för kommunstyrelsen
på 634 tkr för år 2020. Anpassningarna avser en minskning av kostnader för
konsulttjänster, personalkostnader, resor samt kurser och konferenser.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens budget 2020”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-11-18.
 Budgetram per enhet kommunstyrelsen 2020.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2019 ”Information om
budget för kommunstyrelsen för år 2020”, 2019-11-13.
Förslag till beslut
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag
till budget för kommunstyrelsens verksamheter avseende år 2020
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för
kommunstyrelsens verksamheter avseende år 2020.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/440

§ 199 Beslut om firmatecknare för Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Firmatecknare för Tidaholms kommun, organisationsnummer 212000-1736,
från och med 2020-01-01.
Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan
nämnda utse var och en för sig av följande personer:
Anna-Karin Skatt

Eva Thelin

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser bank- och
plusgiromedel, utse var och en för sig av följande personer:
Henrik Johansson

Louise Holmvik

Anna Ståhl

Ekonomichef

Controller

Redovisningsansvarig

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom
med kontrasignering med en annan av följande personer:
Petra Larsson
Ekonomiassistent

Jessica Claesson
E-handelsansvarig

Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent

Henrik
Johansson
Ekonomichef

Federico Dell’Anna

Louise Holmvik

Anna Ståhl

Förvaltningsekonom

Controller

Redovisningsansvarig

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av betalningar
via fil från individ- och familjeomsorgen, plusgiro 1831537-4, utse var och en
för sig av följande personer:

Ordförandes sign

Petra Larsson
Ekonomiassistent

Jessica Claesson
E-handelsansvarig

Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent

Henrik Johansson

Federico Dell’Anna

Louise Holmvik

Ekonomichef

Förvaltningsekonom Controller

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Anna Ståhl
Redovisningsansvarig
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Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skattedeklaration och
statsbidrag för mervärdeskatt, utse var och en för sig av följande personer:
Henrik Johansson
Ekonomichef

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

Louise Holmvik
Controller

Anna Ståhl
Redovisningsansvarig

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och
borgensåtagande utse var och en för sig av följande personer:
Anna-Karin Skatt
Kommunstyrelsens ordförande

Runo Johansson
Kommunstyrelsens vice ordförande

med kontrasignering av:
Henrik Johansson
Ekonomichef
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 107/2019 ”Beslut om
firmatecknare för Tidaholms kommun”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare Tidaholms kommun”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-11-01.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget gäller från och med
2020-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på
firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2020-01-01.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2019/440

§ 200 Beslut om beslutsattestanter för kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag på beslutsattestanter
för kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens
verksamheter samt för balanskonton.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning kan ekonomichef besluta om
ändring och komplettering av beslutattestanter under löpande år.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 108/2019 ”Beslut om
beslutsattestanter för kommunstyrelsen”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter kommunstyrelsen”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-11-01.
 Attestanter balanskonton.
 Attestanter verksamheter kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag på beslutattestanter. Förslaget gäller från och med
2020-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på
beslutsattestanter. Förslaget gäller från och med 2020-01-01.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/414

§ 201 Beslut om antagande av intern kontrollplan för
kommunstyrelsen för åren 2019-2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje
för intern kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt. 2019/2020 års interna kontrollplan visar identifierade
risker och vilka kontroller som kommer att utföras för att följa upp att
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt att den följer lagar och
regler.
Kommunstyrelsens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys utförd av
kommunledningsförvaltningens olika avdelningar. Sammantaget har
kommunledningsförvaltningen identifierat 82 risker.
Det är rutiner/processer som innehåller risker med höga poäng, från 8-16,
som ingår i planen. Den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen innehåller
18 risker som ska kontrolleras. Uppföljningen av utförda kontroller kommer att
redovisas för kommunstyrelsen i mars 2020.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 109/2019 ”Beslut om
antagande av intern kontrollplan för kommunstyrelsen för åren 20192020”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan 2019/2020 för kommunstyrelsen”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-10-28.
 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2019/2020.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat
förslag till intern kontrollplan för åren 2019/2020.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till intern
kontrollplan för åren 2019/2020.
Sändlista
Samtliga chefer på kommunledningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/397

§ 202 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets låneskuld uppgår till 82 306 515 kr per 2019-12-31.
Tidaholms bostads AB har inkommit med en begäran om utökad kommunal
borgen med anledning av renovering av bolagets fastighetsbestånd.
Borgensramen ökas med 15 000 000 kr till 97 306 515 kr.

INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank

LÅNENR

LÖPTID

71225
2019-10-18
78729
2018-01-29
78915
2018-01-29
88294
2020-05-05
90080
2020-08-22
91206
2021-09-15
94834
2021-09-15
106786
111098
111099
8354-3,655 176 330-0
8354-3,655 176 315-1

Budgeterad nyupplåning 2020
Summa låneskuld

INLÖSEN
LÅNESKULD /AVSLUTAT NYA LÅN AMORTERING LÅNESKULD
2019-12-31
2018-12-31
2019
2019
2019
9 768 557
0
0
2 920 089
10 375 000
17 625 000
15 705 369

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
10 000 000
5 000 000
6 700 000
5 000 000
1 177 500

-360 000
0
0
-146 000
-100 000
-300 000
-420 000
-300 000
-120 000
-120 000
-99 000

9 408 557
0
0
2 774 089
10 275 000
17 325 000
15 285 369
9 700 000
4 880 000
6 580 000
5 000 000
1 078 500

56 394 015

0 27 877 500

-1 965 000

82 306 515

56 394 015

0 27 877 500

-1 965 000

15 000 000
97 306 515

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 110/2019 ”Beslut om
borgensram för Tidaholms Bostads AB”, 2019-11-23.
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut TBAB 2020”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2019-11-04.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
97 306 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 97 306 515 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 203 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB avseende
lån
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets borgensram uppgår till 170 481 000 kr per 2019-12-31. Ingen
nyupplåning 2020 är budgeterad.

INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Handelsbanken

LÅNENR

LÖPTID

75869
82596
103507
91932
85819
93302
66430
105901
80696
98320
80697
88634
112652
112152
364973137

2019-06-15
2018-10-09
2020-10-22
2019-11-12
2020-12-01
2022-12-01
2018-12-11
2023-10-xx
2018-05-31
2020-06-01
2021-09-15
2019-05-28
2020-10-22
2022-05-28
2026-12-31

Budgeterad nyupplåning 2020
Summa låneskuld

INLÖSEN
LÅNESKULD /AVSLUTAT
AMORTERING LÅNESKULD
2018-12-31
2019-12-31
NYA LÅN 2019
2019
2019
17 480 000
0
11 300 000
6 500 000
32 000 000
32 000 000
0
10 353 000
0
22 700 000
22 500 000
13 000 000
0
0
12 000 000
179 833 000

-16 880 000

-29 880 000

0
179 833 000

-29 880 000

-13 000 000

-600 000

29 880 000

-1 200 000
-200 000
-1 500 000
-9 352 000

0
0
10 100 000
4 700 000
32 000 000
32 000 000
0
9 101 000
0
21 900 000
21 700 000
0
15 680 000
12 800 000
10 500 000
170 481 000

29 880 000

-9 352 000

0
170 481 000

-1 200 000
-1 800 000
0
0
0
-1 252 000
0
-800 000
-800 000
16 880 000
13 000 000

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 111/2019 ”Beslut om
borgensram för Tidaholms Energi AB avseende lån”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut TEAB Lån 2020”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2019-11-04.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
170 481 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 170 481 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 204 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB avseende
leasingförpliktelser
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s leasingförpliktelser. All
leasingförpliktelse sker med kommunal borgen som säkerhet. Behov finns av
förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets leasingförpliktelse uppgår
till 67 829 695 kr per 2019-12-31.
INSTITUT
Handelsbanken Finans

AVTALSNR LÖPTID BOKFÖRT VÄRDE Avskrivning BOKFÖRT VÄRDE
2018-12-31
2019
2019-12-31
107700012
2027-12-30
6 535 853
368 974
6 166 879
107700011
2027-12-30
56 930 201
3 250 855
53 679 346
107700014
2027-12-29
1 918 655
121 864
1 796 791
107700013
2027-12-30
6 553 832
367 154
6 186 678

Summa leasingförpliktelse

71 938 541

4 108 846

67 829 695

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 112/2019 ”Beslut om
borgensram för Tidaholms Energi AB avseende leasingförpliktelser”,
2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut TEAB Leasingförpliktelser 2020”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2019-11-04.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s leasingförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
67 829 695 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s leasingförpliktelser
upp till ett totalt högsta belopp om 67 829 695 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/417

§ 205 Beslut om antagande av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Sammanfattning av ärendet
EU har antagit en ny kontrollförordning som gäller livsmedelskontroll.
Möjligheten för kommunerna att ta ut avgifter för kontrollerna har i sak inte
förändrats, men taxan behöver ändras avseende hänvisningar till gällande
lagstiftning.
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en modell för en ny taxa
vilken med mindre ändringar har anpassats till Tidaholms kommun.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2019 ”Beslut om
antagande av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen”,
2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-10-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 107/2019 ”Beslut om taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen”, 2019-10-17.
 Förslag till Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen, SKL, 2019-09-30.
 Skrivelse från SKL till kommunerna angående ny kontrollförordningen,
2019-09-10.
 Kommunfullmäktiges beslut § 85/2014 ”Fastställande av taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen”, 2014-06-23.
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, antagen år
2014.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta reviderad ”Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen” att gälla från och med 2020-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderad ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen” att
gälla från och med 2020-01-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018/16

§ 206 Beslut om revidering av direktiv för ny förskola på
Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade, § 36/2018, att anta projektdirektiv för en förskola
på Rosenberg.
Projektet har sedan dess varit vilande under en tid och det finns därför behov
att uppdatera och revidera direktivet. Kommunledningsförvaltningen har, i
samråd med berörda förvaltningar, tagit fram förslag på reviderat direktiv.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114/2019 ”Beslut om
revidering av direktiv för ny förskola på Rosenberg”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av direktiv för ny förskola på Rosenberg”,
kommundirektör Eva Thelin, 2019-11-05.
 Reviderat projektdirektiv – Ny förskola Rosenberg, 2019-11-04.
 Kommunstyrelsens beslut § 36/2018 ”Beslut om projektstyrning ny
förskola Rosenberg”, 2018-02-07.
 Projektdirektiv- Ny förskola Rosenberg, 2018-02-01.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta reviderat
projektdirektiv för ny förskola på Rosenberg.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat projektdirektiv för ny
förskola på Rosenberg.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018/64

§ 207 Beslut om revidering av direktiv för byggnation av idrottshall
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade, § 58/2018, att anta projektdirektiv för byggnation
av idrottshall.
Det finns nu behov att uppdatera och revidera direktivet.
Kommunledningsförvaltningen har, i samråd med berörda förvaltningar, tagit
fram förslag på reviderat direktiv.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 115/2019 ”Beslut om
revidering av direktiv för byggnation av idrottshall”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av direktiv för byggnation av idrottshall”,
kommundirektör Eva Thelin, 2019-11-05.
 Reviderat projektdirektiv – Ny idrottshall på Rosenberg, 2019-11-04.
 Kommunstyrelsens beslut § 58/2018 ”Beslut om projektdirektiv ny
idrottshall Rosenberg”, 2018-03-07.
 Projektdirektiv - Ny idrottshall Rosenberg, 2018-03-20.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta reviderat
projektdirektiv för ny idrottshall på Rosenberg.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat projektdirektiv för ny
idrottshall på Rosenberg.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018/449

§ 208 Beslut om nedsättning av köpeskilling på fastighetsköp
Sammanfattning av ärendet
Köparna till fastigheten
har inkommit med en skrivelse där de
anför att Tidaholms kommun bör ersätta dem för kostnader på 150 000 kr200 000 kr som de har haft på grund av markens skick. Därefter har köparna
kompletterat skrivelsen med kostnader samt uppgift om att köparna vill ha
tillbaka hela köpeskillingen om 149 400 kr.
Efter att kommunledningsförvaltningen utrett ärendet beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-29 att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har nu
kommit in med sitt yttrande och nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå köparnas begäran.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de omständigheter som
köparna åberopat inte är att anse som sådant fel i fastighet som ger rätt till
avdrag på köpeskillingen. Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i den
bedömningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 116/2019 ”Beslut om
nedsättning av köpeskilling på fastighetsköp”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran gällande fastighetsköp”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-10-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 117 ”Beslut om yttrande om
nedsättning av köpeskilling vid fastighetsförsäljning,
”,
2019-10-17.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 61 ”Beslut om nedsättning
av köpeskilling på fastighetsköp”, 2019-05-29.
 Mail från fastighetsägaren, 2019-03-28.
 Utlåtande kontrollansvarig, 2019-02-27.
 Skrivelse ”Gällande fastighetsköp och byggnation på fastigheten
i Tidaholm”,
m.fl., 2018-12-20
 Egenkontroll mark- och grundarbeten 2018-11-20.
 Kontrollplan enligt PBL, 2018-11-07.
 Köpekontrakt
.
 PM Geoteknik 131220, rev A 2014-10-13,
.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå köparnas
begäran om avdrag på köpeskillingen när det gäller försäljningen av
fastigheten
.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att avslå köparnas begäran om avdrag på
köpeskillingen när det gäller försäljningen av fastigheten
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sändlista
Fastighetsägare till
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Kommunstyrelsen

2019/419

§ 209 Beslut om försäljning av bostadsrätt
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 113/2019, föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja bostadsrätt på fastigheten Tartaren 1,
med adress Västra Drottningvägen 10 A, via lokal mäklare.
Av bostadsrättsavtal daterat 1979-09-25 framgår att ”Socialbyrån” är
bostadsrättshavare. Av bostadsrättsinformation daterad 2019-01-07 från HSB
framgår det dock att Tidaholms kommun förvärvade bostadsrätten
1984-01-01. Det är därmed kommunfullmäktige som ska besluta om
försäljning.
Samhällsbyggnadsnämnden uppger i beslutet att kommunen inte har något
behov av att äga en bostadsrätt eftersom kommunen för sin verksamhet hyr
hyresrätter för bostadsändamål, i första hand av Tidaholms Bostads AB.
Nuvarande hyresgäst kommer flytta inom kort, vilket gör en försäljning lämplig.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117/2019 ”Beslut om
försäljning av bostadsrätt”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av bostadsrätt”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2019-10-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 113 ”Beslut om försäljning av
bostadsrätt, Västra Drottningvägen 10A”, 2019-10-28.
 Bostadsrättsinformation, 2019-01-07.
 Bostadsrättsavtal, 1979-09-25.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att sälja bostadsrätt
på fastigheten Tartaren 1, med adress Västra Drottningvägen 10 A, via
lokal mäklare.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att sälja bostadsrätt på fastigheten
Tartaren 1, med adress Västra Drottningvägen 10 A, via lokal mäklare.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/248

§ 210 Beslut om förfrågan om förvärv av del av Ingemarstorp 9:1
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Ingemarstorp 9:2 har inkommit med en förfrågan
gällande markköp av del av Ingemarstorp 9:1, med tillhörande ladugård och
vagnslider/garage.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja del av
fastigheten Ingemarstorp 9:1 i enlighet med inkommen förfrågan med storlek
om cirka 5 200 kvm, för ett pris om 30 kr/kvm, totalt 156 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden uppger bland annat följande i yttrandet. Det satta
priset är i linje med tidigare försäljningar av kommunens mark i närområdet för
liknande ändamål och ladugården bör, med hänsyn till sitt skick, kunna
överlåtas utan ekonomisk kompensation. Försäljning av marken skulle skapa
bra fastighetsgränser och förutsättningar för utformandet av framtida
fastigheter i området. I och med den tänkta fastighetsregleringen bör ett nytt
vägservitut upprättas så att kommunen, och eventuella framtida arrendatorer
och nyttjanderättshavare, har rätt att nyttja den befintliga vägen förbi och runt
ladugården för att få åtkomst till den södra delen av Ingemarstorp 9:1.
Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen är skicket på
vagnslider/garaget detsamma som på ladan, vilket innebär att även det bör
kunna överlåtas utan ekonomisk kompensation.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2019 ”Beslut om
förfrågan om förvärv av del av Ingemarstorp 9:1”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av bostadsrätt”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2019-10-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 115/2019 ”Beslut om yttrande
angående förfrågan om förvärv av del av Ingemarstorp 9:1”,
2019-10-17.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förfrågan om förvärv av del av
Ingemarstorp 9:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-09-02.
 Karta förvärv av del av Ingemarstorp 9:1.
 Förfrågan om förvärv av del av Ingemarstorp 9:1, 2019-05-16.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja del av
fastigheten Ingemarstorp 9:1 i enlighet med inkommen förfrågan med
storlek om cirka 5 200 kvm, för ett pris om 30 kr/kvm, totalt 156 000 kr.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Ingemarstorp
9:1 i enlighet med inkommen förfrågan med storlek om cirka 5 200
kvm, för ett pris om 30 kr/kvm, totalt 156 000 kr.
Sändlista
De som har lämnat in förfrågan
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/415

§ 211 Beslut om uppföljning av generell avtalssamverkan mellan
kommuner
Sammanfattning av ärendet
År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal
om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan
kommun. Detta kallas avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§
kommunallagen (2017:725, KL).
Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om
kommunens avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller
författning.
Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika
samverkansavtal ska återges. Informationen måste dock vara tillräckligt
omfattande för att fullmäktige ska få en överblick över den verksamhet som
bedrivs med stöd av samverkansavtal. Rapporteringen bör således innehålla
följande information:
- Vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet.
- Vilka kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med.
- Om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet
har utnyttjats.
Det är upp till den enskilda kommunen att avgöra hur rapporteringsskyldigheten ska fullgöras. Kommunledningsförvaltningen har samrått med
kommunens förvaltningschefer som förordar att rapporteringen ska ske i
samband med årsredovisningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 119/2019 ”Beslut om
uppföljning av generell avtalssamverkan mellan kommuner”,
2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av generell avtalssamverkan mellan
kommuner”, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-10-28.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
− att samtliga nämnder i samband med årsredovisningen ska
redovisa samverkansavtal enligt framtagen matris.
− att kommunstyrelsen rapporterar om kommunens
avtalssamverkan till fullmäktige i samband med
årsredovisningen.

Ordförandes sign

Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar:
− att samtliga nämnder i samband med årsredovisningen ska
redovisa samverkansavtal enligt framtagen matris.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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−

att kommunstyrelsen rapporterar om kommunens
avtalssamverkan till fullmäktige i samband med
årsredovisningen.

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/364

§ 212 Beslut om att upphäva kommunstyrelsens beslut § 252/1992
och § 255/2011 gällande tilldelning av bidrag till föreningslivet
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att
upphäva tidigare beslut § 252/1992 och § 255/2011 av tilldelning av bidrag till
föreningslivet.
Nämnden framhåller att förutsättningarna för budgettilldelning har förändrats
och att det därför finns ett behov att se över och upphäva tidigare beslut
fattade av kommunstyrelsen om bidrag till föreningslivet. Kultur- och
fritidsnämnden har enligt sitt reglemente ansvar för att fördela och betala ut
ekonomiska bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och
fritidsområdet. Nämnden har därför antagit en riktlinje som reglerar hur
nämnden prövar samtliga bidragsansökningar.
Kultur- och fritidsnämnden framhåller att det är svårt att följa den av nämnden
fastställda riktlinjen kring bidragstilldelning samt att likställighetsprincipen vid
bidragstilldelningen kan påverkas då nämnden måste förhålla sig till redan
befintliga beslut med fasta summor till vissa föreningar. Detta kan bli särskilt
påtagligt när nämnden ska genomföra anpassningsåtgärder.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 120/2019 ”Beslut om att
upphäva kommunstyrelsens beslut § 252/1992 och § 255/2011
gällande tilldelning av bidrag till föreningslivet”, 2019-11-23.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att upphäva beslut § 252/1992 och §
255/2011 gällande tilldelning av bidrag till föreningslivet”, kanslichef
Anna Eklund, 2019-10-29.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva
kommunstyrelsens tidigare beslut § 252/1992 och § 255/2011 om
tilldelning av bidrag till föreningslivet.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens tidigare
beslut § 252/1992 och § 255/2011 om tilldelning av bidrag till
föreningslivet.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Folkets park
Hellidens folkhögskola
Litografiska akademin
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/223

§ 213 Beslut om yttrande angående medborgarförslag om
äppelmustare
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden bereder ett medborgarförslag om att kommunen
ska ställa upp en äppelmustare på torget vid ett tillfälle så att alla med
villaträdgårdar ska kunna komma dit och musta. Innan nämnden fattar beslut
om medborgarförslaget önskar nämnden inhämta kommunstyrelsens
näringslivsenhets syn på förslaget.
Näringslivsenheten anser att det är ett mycket bra förslag att ha en
äppelmustare på till exempel på torget. Dock ser enheten att det är en
affärsidé då en kostnad behöver tas ut, bland annat för hantering av mustare,
äpplen, saft, hygienartiklar, rengöring och kärl. Då kommunen ska arbeta för
att inte gå in i entreprenörskap och konkurrera med näringen så anser
enheten att det ska drivas av entreprenör.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2019 ”Beslut om
yttrande angående medborgarförslag om äppelmustare”, 2019-11-13.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående medborgarförslag”,
näringslivschef Malin Lundberg, 2019-10-28.
 Kultur- och fritidsnämndens begäran om yttrande, 2019-09-18.
 Medborgarförslag om att kommunen ställer upp en äppelmustare på till
exempel torget, 2019-04-28.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kultur- och
fritidsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget om att ställa upp
en äppelmustare på till exempel torget.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om att ställa upp en äppelmustare på till exempel
torget.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/24

§ 214 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-11-06
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-11-27”,
kanslichef Anna Eklund, 2019-11-19.
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichef, 2019-10-29
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2019-11-19
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2019-11-12
 Förteckning ” Nyanställda (delegationsbeslut) 2019-10-01--2019-10-31
Förslag till beslut
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2019/21

§ 215 Rapporter och inkomna skrivelser
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2019-09-21–2019-11-18.
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/65
KS 2019/326

SKL - Cirkulär 19:37 Premie för TGL-KL 2020
SKL - Cirkulär 19:39 Värdesäkring av ersättning som betalas
till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL
SKL - Cirkulär 19:47 Ändringar till Överenskommelse om
lönestatistik – SÖK T samt ny handbok AID,
Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista
Samordningsförbundet Östra Skaraborg – styrelseprotokoll
2019-10-01
Beslut Kammarkollegiet - Permutation av Stiftelsen
samfonden vid Tidaholms grundskola

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-11-27”,
registrator Marie Anebreid, 2019-11-08.
Förslag till beslut
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/1

§ 216 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Oppositionsrådet informerar om följande:
 Oppositionsrådet, näringslivschefen och kommundirektören har gjort
ett företagsbesök på Hitec AB i Tidaholm.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/2

§ 217 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att kommundirektören inte har något att informera
om.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 218 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Othmar Fiala (S) informerar om att Falköpings brandstation ska återinvigas
den 5 december samt att det kommer hållas ett nämndmöte samma dag.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 219 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Oppositionsrådet informerar om att Skaraborgs kommunalförbund har
diskuterat tillägg i molndokument samt kommande budget.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/52

§ 220 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns någon information från de
kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

