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2020/327

§ 180 Information om budget 2021 - Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mattias Andersson, VD, informerar kommunstyrelsen om 2021 års budget och
handlingsplaner för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms
Bostads AB.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om budget 2021 - Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB”, kanslichef Anna
Eklund, 2020-09-24.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/69

§ 181 Information om ekonomiskt nuläge år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/310

§ 182 Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen avseende
januari – augusti år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
avseende januari – augusti år 2020 samt att lägga den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per augusti för
kommunstyrelsen. Rapporten innehåller uppföljning avseende ekonomi,
personal och verksamhet för perioden januari – augusti 2020 samt en
helårsprognos avseende nämndens ekonomi.
Delårsresultatet för kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget på 5,0
miljoner kronor.
Nämndens helårsprognos är ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Överskottet
beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och på en positiv
utveckling av pensionskostnader för hela kommunen.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en positiv avvikelse mot
budget på 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en ej tillsatt tjänst inom IT
samt på personalförändringarna inom näringslivsenheten.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad delårsrapport avseende januari – augusti år 2020 samt att
lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen
avseende januari-augusti år 2020”, förvaltningsekonom Federico
Dell'Anna, 2020-10-02
 Delårsrapport till kommunstyrelsen avseende januari-augusti år 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/309

§ 183 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari – augusti år 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad
delårsrapport samt att lägga den till handlingarna.


Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att, i samband
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera
åtgärdsplaner för att nå budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av strategisk plan
och budget för åren 2020-2022 att samtliga nämnder ska ta fram en
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober
månad.
Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med
delårsbokslut augusti och årsredovisning.
Strategiska mål – uppfyllnad
Delårsrapporten inkluderar en samlad bedömning av kommunens
måluppfyllnad efter 8 månader.
Ekonomiskt utfall
Delårsrapporten inkluderar upprättad resultat-, balansräkning och
kassaflödesanalys för kommunen och kommunkoncernen.
Helårsprognos
Hela prognosen är högst osäker med anledning av den pågående corona
(COVID-19) pandemin och dess ekonomiska effekter som bedöms vara
omfattande och i nuläget inte möjliga att prognostisera.
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens verksamheter
prognostiserar en budget i balans. Prognoserna från samtliga övriga nämnder
(BUN, SON, SBN) indikerar underskott mot respektive budget.
Samhällsbyggnadsnämndens underskott har ökat sedan senaste prognosen i
maj, medan SON och BUN:s prognoser har förbättrats.
BUN, SON, och SBN har i sina rapporter inkommit med åtgärdsplaner. De
prognostiserade underskotten och effekterna av respektive åtgärdsplan för
2020 uppnår inte en budget i balans.
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.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills
beslutet hävs.
Budgeten för 2020 ger ett resultat på 23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar
3,0 % av skatter och bidrag.
Prognosen efter maj månad visar ett resultat på +5,6 miljoner kronor, vilket är
ett underskott mot budget på 17,5 miljoner kronor. Det motsvarar +0.7 % av
skatter och bidrag och innebär att kommunen inte uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 % av skatter och bidrag.
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR)
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta för göras
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Av
riktlinjen framgår det att RUR får disponeras om det årliga underliggande
skatteunderlaget för året ligger under den genomsnittliga utvecklingen de
senaste tio åren. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för år
2020–2023 där effekterna av den ändrade bedömningen för 2019 kommer att
slå igenom i redovisningen på 2020. En annan förutsättning är att medlen från
RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
-

Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa
och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport Tidaholms kommun
avseende januari-augusti år 2020” ekonomichef Henrik Johansson,
2020-09-18
 Rapport ”Delårsrapport – Augusti 2020 (Tidaholms kommun)”.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 105/2020, ” Beslut om
delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari augusti år 2020”, 2020-09-10.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 67/2020 ” Beslut om delårsrapport
för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-augusti år 2020”,
2020-09-15.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 76/2020 ”Beslut om
delårsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende januari augusti år 2020” 2020-09-15.
 Jävsnämndens beslut §19/2020 ”Beslut om delårsrapport JanuariAugusti 2020 Jävsnämnden”, 2020-09-25
 Beslutet i samhällsbyggnadsnämnden är inte justerat och kompletteras
med senare
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 184 Beslut om strategisk plan och budget 2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona
 att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1.25 % enligt SKR:s
rekommendation (cirkulär 20:7).
 att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220
miljoner kronor.
 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021.
 att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst
2,0 %.
 att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
 att texten på sidan 30 i budgetdokumentet: "Dessa medel avses att
användas för att nämnden ska ha förstärkta förutsättningar att bedriva
grundskoleverksamhet i hela kommunen." ändras till: ”Dessa medel
avses att användas för att nämnden ska ha förstärkta förutsättningar
att bedriva grundskoleverksamhet i hela kommunen i enlighet med
budgetberedningens överenskommelse, se bilagan" samt att följande
formulering stryks: "De extra medlen tillskjuts 2021 men är osäker
kommande år."
Lennart Nilsson (SD) avstod från att delta i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för
åren 2021-2023 och överlämnar den härmed till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut.
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för
verksamhetsplaner och budget.
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för
åren 2021-2023. Planen inkluderar
- resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys med finansieringsbehov
enligt upprättat förslag.
- en driftsbudget med ett resultatmål om 2.1 % för 2021, och resultatmål
mellan 2.1-2.2 % för åren 2022-2023.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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- verksamheternas nettokostnader för 2021 om 755700 tusen kronor
(budgetramar)
- en investeringsbudget för 2021 på 59.1 miljoner kronor (skattefinansierad
verksamhet) och 11,6 miljoner kronor för affärsdrivande verksamhet (vattenoch avloppsverk och renhållning).
Som bilaga till dokumentet återfinns den politiska överenskommelse som
samtliga representanter i budgetberedningen har skrivit under.
Budgetberedningen har skickat med följande förslag på utredningsuppdrag:




Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att
detta sker under kommande tre-årsperiod.
Att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms
kommun.

Tidaholms kommun har under senaste åren haft en hög investeringsbudget.
Detta samtidigt som kommunen de senaste åren 2019 och 2020 inte uppnått
resultatmålen, vilket inneburit en ökad upplåning för kommunen. Mot
bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge
med fortsatta investeringsbehov så förespråkar kommunledningsförvaltningen
ett resultatmål om minst 3,0% av skatter och generella bidrag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1.25 % enligt SKR:s
rekommendation (cirkulär 20:7).
- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220
miljoner kronor.
- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021.
- att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst
2,0 %.
- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
-

Ordförandes sign

Runo Johansson (L) framför ett tilläggsyrkande på att texten på sidan
30 i budgetdokumentet: "Dessa medel avses att användas för att
nämnden ska ha förstärkta förutsättningar att bedriva
grundskoleverksamhet i hela kommunen." ändras till: ”Dessa medel
avses att användas för att nämnden ska ha förstärkta förutsättningar

Justerandes sign

Justerandes sig
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att bedriva grundskoleverksamhet i hela kommunen i enlighet med
budgetberedningens överenskommelse, se bilagan" samt att följande
formulering stryks: "De extra medlen tillskjuts 2021 men är osäker
kommande år."
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Johansson.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Johanssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om strategisk plan och budget för år 20212023”, controller Louise Holmvik, 2020-09-14
 Strategisk plan och budget 2021-2023 - Bilaga

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 185 Beslut om förändrad kommunal borgen för Tidaholms Energi
AB
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 233 804 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Energi AB har inkommit med en begäran om förändrad
kommunalborgen för år 2020.
Tidaholms Energi har idag ett leasingavtal gällande tillgångar inom
fjärrvärmeverksamheten. Detta är ett avtal som innebär höga räntekostnader
för bolaget. Under sommaren har en uppgörelse träffats som innebär att TEAB
kan sänka sina räntekostnader för kommande år. Besparingen innebär en
lägre kostnad på 8 miljoner kronor för åren 2021-2028. För att kunna
genomföra detta måste nuvarande kommunalborgen som avser
leasingförpliktelser ändras till en kommunal borgen avseende låneförpliktelser.
Kommunledningsförvaltningen anser att förändringen är positiv.
Leasingavtalet som TEAB har gällande fjärrvärmeverket har varit kostsamt på
grund av höga räntekostnader. För kommunen innebär beslutet ingen
utökning av borgensförbindelsen utan en sänkning utifrån nivån 2019-12-31.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 233 804
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut TEAB låneförpliktelse”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2020-09-17
 Borgensbegäran Tidaholms Energi AB, 2020-09-11

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 186 Beslut om ansökan om kommunal borgen - Tidaholms SOK
Sisu
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
kommunal borgen uppgående till 250 000 kr till Tidaholms SOK Sisu,
under förutsättning att föreningen uppfyller de krav som kommunen
ställt på återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till
föreningar.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms SOK Sisu har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för
att uppta lån i samband med utbyggnation av snösystem för slalombacke och
längdspår på Hellidsberget. Ansökan för kommunal borgen uppgår till 853 750
kronor.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet avseende borgensansökan
från Tidaholms SOK Sisu. Förvaltningen har också inhämtat yttrande från
kultur- och fritidsnämnden. Ärendet är berett utifrån den av kommunstyrelsen
antagna riktlinjen för kommunal borgen till föreningar där ansökan ska
bedömas utifrån följande kriterier: syfte och omfattning, riskanalys och
ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ansökan ligger inom den
kommunala kompetensen och att ett beviljande av kommunal borgen till
Tidaholms SOK Sisu för utbyggnation av snösystem inte bryter mot EU:s
statsstödsregler.
Kommunens regressrätt ska skrivas in i villkoren för borgensåtagandet.
Föreningen har inkommit med resultaträkning och verksamhetsberättelse för
2019. Ekonomin i föreningen bedöms vara i god ordning och har ett positivt
resultat efter avskrivningar. Tidaholms SOK Sisu har likvida medel som i
bokslutet 2019 uppgick till 553 000 kr.
Föreningen har även inkommit med en budget hur verksamheten efter
investeringen ser ut. I budgeten gör antagandet att intäkterna ska öka för både
liftkort och spåravgifter. Budgeten visar att intäkterna och kostnaderna är
högre totalt för 2019, dock är det inte en höjning av intäkterna som bedöms
som orimliga. Kostnaderna är också högre i budgeten på grund av
finansieringskostnader. Räntan är beräknad till 3%, vilket utifrån dagens nivå
innehåller en vis marginal för eventuella räntehöjningar.
Kommunledningskontoret kan konstatera att det är väldigt små marginaler i
budgeten och vill framhålla att det är viktigt att klubben har möjlighet att
snabbt minska kostnaderna om intäkterna uteblir.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

13

Utdragsbestyrkande

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-10-14

Kommunstyrelsen

I budgeten som Tidaholms SOK Sisu har lämnat in har klubben räknat på en
lånefinansiering som uppgår till 250 000 kr. Föreningen har i dialog med
banken fått till sig att det krävs en kommunal borgen för att kunna bevilja
lånet.
Kommunstyrelsen kommer enligt riktlinje för kommunal borgen till föreningar,
förvänta sig att föreningen rapporterar sin ekonomi årligen (se riktlinje för vad
som ska rapporteras), samt omedelbart om oförutsedda händelser skulle
inträffa under projektet eller efter färdigställandet som gör att investeringen
och borgensbeloppet riskerar att överskridas.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och ställer sig positiv till
föreningens satsning med stöd av antagen riktlinje för kultur, idrott och fritid.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms SOK Sisu har en
ordnad ekonomi och har goda förutsättningar att hantera tillkommande
kostnader. Den utökade verksamheten väntas ge en ökad intäkt till Tidaholms
SOK Sisu. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att det finns risker
och osäkerheter kring en stor satsning på konstsnöanläggning. Detta på grund
av att det är en verksamhet som kräver rätt väderförhållanden.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på att Tidaholms SOK Sisu har sökt
medel från riksidrottsförbundet.
I budgeten som Tidaholms SOK Sisu har lämnat in har klubben räknat på en
lånefinansiering som uppgår till 250 000 kr. Kommunledningsförvaltningen
bedömer att budgeten är rimlig och realistiskt framräknad. Budgeten som
klubben har skickat in visar på en budget i balans och ett litet överskott. I den
budgeten räknar klubben med kostnader och amorteringar på ett lån som
uppgår till 250 000 kr.
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning är positiv främst utifrån
att Tidaholms SOK Sisu har en god ekonomi. Tidaholms SOK Sisu har sökt
kommunal borgen på 853 750 kr. Då budgeten som klubben skickat in visar
på balans vid ett lånebelopp på 250 000 kr så föreslår
kommunledningskontoret att bevilja borgen till 250 000 kr. Förvaltningen har
stämt av detta med föreningen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att bevilja kommunal borgen uppgående till 250 000 kr till
Tidaholms SOK Sisu, under förutsättning att föreningen uppfyller de
krav som kommunen ställt på återrapportering enligt riktlinje för
kommunal borgen till föreningar.
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 90/2020 ”Beslut om ansökan om kommunal
borgen – Tidaholms SOK Sisu”, 2020-09-23
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om kommunal borgen Tidaholms SOK Sisu”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-08-25
 Stadgar Sisu
 Verksamhetsberättelse 2019 SOK Sisu
 Komplettering till kommunal borgen, 2020-06-02
 Budget SOK Sisu 2021
 Kalkyl för utbyggnad av snösystem Hellidsberget, 2019-11-13
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 2019/120 ”Beslut om begäran om
yttrande angående ansökan om kommunal borgen- Tidaholms SOK
Sisu”, 2019-12-10
 Komplettering till kommunal borgen - Avstämning borgensbelopp,
2020-09-1
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2020/150

§ 187 Beslut om rapport motioner och 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 § 93/2020 ”Beslut om motioner och
medborgarförslag som har beslutats av nämnder”, 2020-09-23
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/eförslag som har beslutats av nämnder”, vik kommunsekreterare Karin
Hammerby, 2020-09-03
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§ 188 Beslut om rapport 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 2020-08-31 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.
Kommunfullmäktige har strävat efter att skjuta på besluten av vissa ärenden,
för att förkorta sammanträdestiderna med hänsyn till covid 19. Motioner och
medborgarförslag/e-förslag som är färdigberedda men inte tagits upp i
kommunfullmäktige av denna anledning har markerats med *.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 94/2020, ”Beslut om rapport motioner och
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 2020-09-23
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport motioner och medborgarförslag/eförslag som inte har slutbehandlats”, vik kommunsekreterare Karin
Hammerby, 2020-09-03
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§ 189 Beslut om anmälan av vidaredelegation
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna anmälningar av
vidaredelegation till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 §
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har delegerats
av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering, i vissa
ärenden.
Kommunstyrelsen har i den senaste uppdateringen av delegationsordningen
tagit bort några av möjligheterna till vidaredelegation. Med hänsyn till bl.a.
detta har kommunkansliet på nytt efterfrågat aktuella vidaredelegationer från
förvaltningscheferna.
Kultur- och fritidschefen har inte anmält någon vidaredelegering tidigare och
har meddelat att detta fortfarande är aktuellt. Även samhällsbyggnadschefen
har meddelat att någon vidaredelegering inte har gjorts.
Socialchefen och omvårdnadschefen har meddelat att tidigare meddelade
vidaredelegeringar fortfarande är aktuella varför tidigare blanketter åter
bifogas ärendet. Skolchefen har skickat in en ny anmälan av vidaredelegation.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
anmälningar av vidaredelegation till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av vidaredelegering”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2020-09-22
 Blankett anmälan av vidaredelegation skolchef, Anneli Alm, 2020-0904.
 Blankett anmälan av vidaredelegation socialchef, Bengt Höglander,
2016-06-16 (KS 2016/178)
 Blankett anmälan av vidaredelegation socialchef, Bengt Höglander,
2016-04-19 (KS 2016/178)
 Blankett anmälan av vidaredelegation omvårdnadschef, Anna-Lena
Skatt, 2016-04-19 (KS 2016/178)
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2020/116

§ 190 Beslut om antagande av "Historien om Tim" som målbild
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att, på rekommendation av Skaraborgs
Kommunalförbund, anta ”Historien om Tim” som sin egen målbild för
hela medborgarperspektivet inom Digitalisering och Tjänsteutveckling.
Sammanfattning av ärendet
Historien om Tim är en framtidsvision framtagen av Oslo kommun som på ett
pedagogiskt och tydligt sätt påvisar möjligheterna som finns kring användning
av teknik och IT inom offentlig sektor. Skaraborgs Kommunalförbunds
direktion (den politiska styrningen) beslutade 2019-12-06 att ställa sig bakom
den gemensamma målbilden. Med detta beslut rekommenderades även
samtliga kommuner i Skaraborg att anta målbilden som sin egen.
En gemensam målbild har fördelar i att både VGR och kommunerna har
samsyn i vad vi behöver uppnå.
• Västra Götalandsregionen beslutade att anta målbilden genom
Digitaliseringsrådet under våren 2018
• VästKom beslutade att anta den gemensamma målbilden under Juni
2019
• Skaraborgs Kommunalförbunds direktion (den politiska styrningen)
beslutade att ställa sig bakom den gemensamma målbilden December
2019. Med detta beslut rekommenderades även samtliga kommuner
att anta målbilden som sin egen.
Målen enligt kommunens E-strategi 2.0 och enligt regeringens Vision eHälsa
2025 är att sammanhålla det offentliga kring den enskilda invånaren. Detta är
svåruppnåeligt om vi inte har samma syn på vad vi ska åstadkomma.
Vision E-Hälsa 2025, som exempel, har som mål att Sverige ska bli bäst i
världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Den nya strategin har 4 inriktningsmål:
 Individen som medskapare
 Rätt information och kunskap
 Trygg och säker informationshantering
 Utveckling och digital transformation i samverkan
För att sträva mot dessa mål krävs en förståelse för vart den resan bär.
Historien om Tim kan visualisera det på ett bra sätt och sätter individen i fokus
samt ökar förståelsen för de offentliga aktörernas utvecklingsarbete. Såväl vad
gäller inom ramen för vision eHälsa 2025 som andra nationella, regionala och
lokala strategier och utvecklingsarbeten.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att visionen effektivt påvisar
den nytta som kan komma innevånaren till gagn när den offentliga sektorn
arbetar effektivt med digitaliseringen. Digitaliseringen ger dessutom stora
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möjligheter till effektivare resursanvändning och automatisering som på sikt
ger stora nyttor även för verksamheterna.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, på
rekommendation av Skaraborgs Kommunalförbund, anta ”Historien om
Tim” som sin egen målbild för hela medborgarperspektivet inom
Digitalisering och Tjänsteutveckling.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 95/2020, ”Beslut om antagande av ”Historien
om Tim” som målbild”, 2020-09-23
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av "Historien om Tim" som
målbild”, IT-chef David Olsson, 2020-50-12
 Skaraborgs Kommunalförbund protokollsutdrag § 101 Historien om
Tim, 2019-12-06
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2020/273

§ 191 Val av ledamot till Samordningsförbundet Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) som
Tidaholms representant i Samordningsförbundet Skaraborgs styrelse
från den 1 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Beslut har fattats hos samtliga medlemmar i de tre samordningsförbunden i
Skaraborg att gå samman och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från
och med den 1 januari 2021. Av den nya förbundsordning, som ska gälla från
samma datum, framgår att varje kommun ska utse en representant till
styrelsen och meddela beslutet senast den 31 oktober 2020.
Kommunerna utser en gemensam revisor. Det är inte aktuellt för Tidaholms
kommun att utse revisor förrän inför år 2031.
Förslag till beslut
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse AnnaKarin Skatt (S) som Tidaholms representant i Samordningsförbundet
Skaraborgs styrelse från den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Val av ledamot till Samordningsförbundet
Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund, 2020-09-24
 E-post om representant till Samordningsförbundet Skaraborg, 202007-06
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2019/472

§ 192 Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2020-09-02.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, vik
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-10-06
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-0923
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande, 2020-09-08
 Delegationsbeslut nyanställda juli 2020, 2020-08-13
 Delegationsbeslut nyanställda augusti 2020, 2020-09-01
 Delegationsbeslut nyanställda september 2020, 2020-10-01
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2019/473

§ 193 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 2020-08-26– 2020-10-05.
KS 2018/402
KS 2019/477
KS 2020/5
KS 2020/5

KS 2020/5

KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/5
KS 2020/10
KS 2020/119
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
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Beslut BUN 2020-09-10
Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD)
Mötestider Skaraborgs kommunalförbunds direktion 2021
SKR - Cirkulär 20:33 Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i
syfte att förhindra spridning av Covid-19
SKR - Cirkulär 20:34 Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning
enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra
spridning av Covid-19
SKR - Cirkulär 20:35 Förlängning av överenskommelse om
undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid19
SKR - Cirkulär 20:36 Överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss
ersättning till riskgrupper under coronapandemin
SKR - Cirkulär 20:37 Budgetpropositionen för 2021 och
Höständringsbudgeten för 2020
SKR - Cirkulär 20:38 Sänkt premie för TGL-KL 2021
SKR - Cirkulär 20:39 Budgetförutsättningar för åren 2020–
2023
Beslut SBN 2020-09-03 Beslut om granskning av effekter av
sammanslagning samhällsbyggnadsnämnden
Granskning Detaljplan för Järnskog 6, etapp 2 Tidaholms
kommun
Delegationsbeslut - Beslut om justering av öppettider på
turistbyrån från och med 16 september till och med 31
december 2020
Beslut BUN 2020-09-10
Beslut om att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut
om distansundervisning
Beslut KOF 2020-09-15
Beslut om framflyttning av datum för justering av hyresavgifter
för idrottsanläggningar som hyrs ut via kultur- och
Justerandes sign
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KS 2020/164
KS 2020/304
KS 2020/304
KS 2020/308
KS 2020/318
KS 2020/330
KS 2020/379

fritidsnämnden
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22
september 2020 - Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för
verksamhetsåret 2019
Länsstyrelsen Västra Götaland - förslag till kommuntal för
mottagande av nyanlända för 2021
Länsstyrelsen Västra Götaland - Preliminära andelstal för
mottagande av ensamkommande barn 2021- möjlighet till
omfördelningar mellan länets kommuner
Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver
översyn av tredjelandsöverföringar av personuppgifter
Fores - Migrationsinfo för alla
Granskningsplan för dataskyddsombudet fjärde kvartalet
2020
Sveriges föreningar - Nominera årets föreningsvänligaste
kommun 2020

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator
Marie Anebreid, 2020-09-07
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2019/474

§ 194 Information från kommunalrådet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet har inte någon information.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Beslutsunderlag
-
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2019/475

§ 195 Information från kommundirektören
Punkten utgår.
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2019/476

§ 196 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några inkomna handlingar att
rapportera.
Othmar Fiala (S) lämnar en kort information från det senaste mötet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
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2019/477

§ 197 Skaraborgs Kommunalförbund protokoll och handlingar
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
 Skaraborgs Kommunalförbunds direktions beslut §§ 60, 62, 65, 67, 68,
70, 73, 2020-09-11, med tillhörande handlingar
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2019/478

§ 198 Sammanträdesprotokoll och handlingar Tidaholms Energi
AB Tidaholms Bostads AB Tidaholms Elnät AB
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit protokoll från bolagen.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2020-09-03
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2020-09-03
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2020-09-03
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2020-10-01
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2020-10-01
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2020-10-01
 Protokoll från extra bolagsstämma Tidaholms Bostads AB 2020-10-01.
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