1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-28

Kommunstyrelsen

Sessionssalen, 2018-11-28 08:00- 10.45
§§ 212-232
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordföranden, Runo Johansson (L) vice ordföranden, Christer Johansson
(S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V),
Ambjörn Lennartsson (M), Ulf Persson (C), Annica Snäll (MP)
Tjänstgörande ersättare
Ida Davidsson (M)
Ersättare
Per-Erik Thurén (S), Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Zelal Yesildeniz
(S), Berndt Gustafsson (S), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Birgitta Andersson (L)
Tjänstemän
Eva Thelin, kommundirektör
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare
Henrik Johansson, ekonomichef, §§ 214-224
Federico Dell'Anna, förvaltningsekonom, §§ 214
Övriga
Justering
Utses att justera: Hajrudin Abdihodzic (V)
Justeringens tid: 2018-12-03
Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Hajrudin Abdihodzic (V)
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Nämnd/styrelse
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§ 212 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattat av Inköpssamordnare under perioden 2018-1001- 2018-11-19
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2018-10-01

5.15

2018-11-09

5.15

2018-11-16

5.15

2018-11-19

5.15

2018-11-19

5.15

Ärende/beslut

Ärendenummer

Förlängning avtal: Fönsterputs
Leverantör: Bobergs Fönsterputs
Period: 2019-03-31/2020-03-31
Nytt avtal: Fotvård
Leverantör: Glada Foten
Period: 2019-01-01/2019-12-31
Nytt avtal: Blommor
Leverantör: Lidéns Blomsterhandel
AB
Period: 2018-12-01/2019-12-01
Förlängning avtal:
Pensionsadministration
Leverantör: KPA Pension
Period: 2019-05-01/2019-09-30
Nytt avtal: Massage
Leverantör: Ing-Maries hud och
harmoni
Period: 2019-01-01/2019-12-31

Egen
direktupphandling
Egen
Direktupphandling
Egen
Direktupphandling
Skövdesamverkan

Egen
Direktupphandling

Delegationsbeslut fattade av Kanslichef från och med 2018-09-27 till och med
2019-11-09
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2018-09-27

5.12

2018-11-09

5.12

Ärende/beslut

Inköp av material,
varor och tjänster
Inköp av material,
varor och tjänster

Ärendenummer

2018/383
2015/280

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Anmälan av delegationsbeslut 2018-11-28 ”,
kanslichef Anna Eklund, 2018-11-20
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/7

§ 213 Rapporter och inkomna skrivelser 2018
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2018-10-31 – 2018-11-19.
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/120
KS 2018/263

SKL – Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning – nya krav
för enskilda att bedriva fristående förskola
SKL – Cirkulär 18:42 Tre pensionsöverenskommelser för
individer som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK
SKL – Cirkulär 18:43 Omräkning av pension enligt PA-KL
SKL – Cirkulär 18:45 Värdesäkring av ersättning som betalas
till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL
SKL – Cirkulär 18:46 Beslut om bidragsbelopp till enskilda
huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär
SKL – Cirkulär 18:47 Budgetpropositionen för 2019 och
höständringsbudget för år 2018
Samordningsförbundet Östra Skaraborg – protokoll 5-2018
Västra Götalandsregionen regionfullmäktige – protokoll
2018-10-23

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

6

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-28

Kommunstyrelsen

2018/113

§ 214 Beslut om månadsrapport kommunstyrelsen oktober
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016 § 259 att samtliga nämnder skulle ta fram
en månadsrapport enligt framtagen mall.
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2018 visar ett överskott på 14,0 mnkr för
2018. Överskottet beror på den budgeterade prognososäkerheten samt medel
för budgetprioriteringar som finns på kommunstyrelsen. Prognososäkerheten
ska täcka eventuellt försämrade skatteunderlagsprognoser eller andra
oförutsedda händelser under året.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Tjänsteskrivelse – Månadsrapport kommunstyrelsen
Jan-Okt 2018”, förvaltningsekonom Federico Dell'Anna, 2018-11-19.
 Månadsrapport tom okt 2018 (Kommunstyrelsen)
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ta
till sig informationen avseende kommunstyrelsens månadsrapport för
januari – oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen avseende
kommunstyrelsens månadsrapport för januari – oktober 2018.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/114

§ 215 Beslut om månadsrapporter Tidaholms kommun oktober
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018 § 124 att samtliga nämnder skulle ta fram
en månadsrapport enligt framtagen mall. Månadsrapporten ska
sammanställas efter februari, april och oktober, samt delårsrapport efter
augusti..
Kommunledningskontoret har tagit fram Tidaholm kommuns månadsrapport
per oktober 2018.
Rapporten innehåller:



Helårsprognos för 2018 avseende ekonomisktutfall
Nämndernas uppföljning avseende ekonomi och verksamhet.

Helårsprognosen indikerar ett resultat på 11,7 mnkr, vilket motsvarar 1,6 % av
skatter och bidrag. Prognosen visar ett resultat som är 8,4 mnkr sämre än
budget.
Det innebär att vi inte når vårt resultatmål på 2,7% och målet för god
ekonomisk hushållning.
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper så ansvarar nämnderna för
beredskap och omprioritering för att inrymma verksamheten inom fastställd
budgetram, så åtgärder vidtas för att återfå balans i nämndernas budget.
I kommunstyrelsens beslut 2016§259 uppmanades nämnderna att påbörja
arbetet med anpassningar inför 2018. För att stärka upp kommunikationen och
dialogen kring den ekonomiska uppföljningen mellan kommunstyrelsen och
respektive nämnds presidium, föreslås att vid de dialogmötena som hålls
löpande under kommande verksamhetsår ska det vara ett större fokus på de
ekonomiska frågorna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Nämndernas månadsrapport januari-oktober 2018”,
controller Louise Holmvik, 2018-11-06
 Månadsrapport 2018 Oktober (Tidaholms kommun)
 Månadsrapport Oktober 2018 (Kommunstyrelse)
 Social- och omvårdnadsnämnden månadsrapport oktober 2018
 Månadsrapport barn och utbildningsnämnd oktober 2018, bilaga 2
 Månadsrapport Oktober 2018 (Teknisk nämnd)
 Månadsrapport Oktober 2018 Miljo- och byggnadsnamnden
 Månadsrapport Oktober 2018 (KFN)
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna månadsrapporten för oktober månad
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten för oktober
månad
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/352

§ 216 Beslut om budget kommunstyrelsen 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens budget uppgår till 50 060 tkr för 2019 enligt reviderad
budget och strategisk plan 2019-2021 som fastställdes av kommunstyrelsen
beslut § 204/2018 och behandlas av kommunfullmäktige den 26 november.
Budgetramen är 10 811 tkr lägre än för 2018. Den stora minskningen beror på
kostnader för avskrivningar som har flyttats ut på respektive nämnd samt
minskning av riktade budgetprioriteringar.
Kostnaden för räddningstjänsten uppgår till 11 543 tkr enligt budget för
Samhällsskydd mellersta Skaraborg för 2019.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget för respektive verksamhet
inom kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens budget 2019”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2018-11-19.
 Budgetram per enhet kommunstyrelsen
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter
avseende 2019
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
fastställa budgeten för Samhällsskydd mellersta Skaraborg för 2019
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för
kommunstyrelsens verksamheter avseende 2019
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgeten för Samhällsskydd
mellersta Skaraborg för 2019
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/348

§ 217 Beslut om attestanter - firmatecknare 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt förslag på beslutsattestanter för
kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens
verksamheter samt för balanskonton.
Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen får ekonomichef besluta om
ändring och komplettering av beslutattestanter under året för
kommunstyrelsens verksamheter och för balansräkning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 116/2018 ”Beslut om
attestanter-firmatecknare 2019” 2018-11-14.
 Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter Kommunstyrelsen”,
förvaltningsekonom Federico Dell´anna, 2018-10-26
 Attestanter Balanskonton
 Attestanter verksamheter kommunstyrelsen
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag på beslutattestanter. Förslaget gäller från och med
2019-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på
beslutattestanter. Förslaget gäller från och med 2019-01-01.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 218 Beslut om barnomsorgstaxa
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut § 156/2018 föreslagit
kommunfullmäktige besluta fastställa att barnomsorgstaxan ska bestämmas
utifrån högsta avgiftsgrundande inkomst per månad som meddelas av
Skolverket varje år, så kallad maxtaxa.
Nämnden framhåller att kommunfullmäktige tidigare har beslutat att Tidaholms
kommun ska tillämpa maxtaxa inom barnomsorgen. Nämnden har därefter
årligen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta anta den maxtaxa som
Skolverket anvisat. Maxtaxan är indexreglerad.
Regeringen har nyligen ändrat förordning (2001:160) om statsbidrag till
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Ändringen innebär att Skolverket årligen, senast den 1 december, ska lämna
uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad.
Tidigare meddelades detta senast den 1 oktober.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om barnomsorgstaxa”, kanslichef Anna
Eklund, 2018-11-20.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 156/2018 ”Beslut om
barnomsorgstaxa”, 2018-11-08
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa att barnomsorgstaxan ska
bestämmas utifrån högsta avgiftsgrundande inkomst per månad som
meddelas av Skolverket varje år, så kallad maxtaxa. Beslutet gäller
från och med 2019-01-01
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
fastställa att barnomsorgstaxan ska bestämmas utifrån högsta
avgiftsgrundande inkomst per månad som meddelas av Skolverket
varje år, så kallad maxtaxa. Beslutet gäller från och med 2019-01-01

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 219 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 56 394 015 kr per 2018-12-31.
Med anledning av renovering av bolagets fastighetsbestånd behöver
borgensramen ökas med 10 000 000 kr till 66 394 015 kr. Planen var att
upplåningen skulle ske under 2018 vilket inte har skett. Upplåningen är
framflyttad till 2019.

INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

LÅNENR
71225
78729
78915
88294
90080
91206
94834

LÖPTID
2019-10-18
2018-01-29
2018-01-29
2020-05-05
2020-08-22
2021-09-15
2021-09-15

Budgeterad nyupplåning 2019
Summa låneskuld

LÅNESKULD
2017-12-31

INLÖSEN
/AVSLUTAT
AMORTERING
2018
NYA LÅN 2018
2018

LÅNESKULD
2018-12-31

10 128 557
14 175 396
1 950 000
3 066 089
10 475 000
17 925 000
0

0
-14 175 396
-1 950 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
16 125 369

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

9 768 557
0
0
2 920 089
10 375 000
17 625 000
15 705 369

57 720 042

-16 125 396

16 125 369

-1 326 000

56 394 015

57 720 042

-16 125 396

16 125 369

-1 326 000

10 000 000
66 394 015

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott §117/2018 ”Beslut om borgensram
för Tidaholms Bostads AB”, 2018-11-14.
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut TBAB 2019”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2018-10-31
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 66 394 015 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-

Ordförandes sign

att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 66 394 015 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 220 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
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 179 633 000 kr per 2018-12-31. Ingen
nyupplåning 2019 är budgeterad.

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

LÅNENR

LÖPTID

75869
82596
103507
91932
85819
93302
66430
xxxxx
80696
98320
80697
88634
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
2026-12-31

LÅNESKULD
2017-12-31

Budgeterad nyupplåning 2019
Summa låneskuld

INLÖSEN
/AVSLUTAT
2018

NYA LÅN 2018

AMORTERING
2018

LÅNESKULD
2018-12-31

19 880 000
12 200 000
0
8 300 000
32 000 000
32 000 000
11 292 000
0
23 300 000
0
23 300 000
13 000 000
13 500 000
188 772 000

0
-11 300 000
0
0
0
0
-10 353 000
0
-23 100 000
0
0
0
0
-44 753 000

0
0
11 300 000
0
0
0
0
10 353 000
0
23 100 000
0
0
0
44 753 000

-2 400 000
-900 000
0
-1 800 000
0
0
-939 000
0
-200 000
-600 000
-800 000
0
-1 500 000
-9 139 000

17 480 000
0
11 300 000
6 500 000
32 000 000
32 000 000
0
10 353 000
0
22 500 000
22 500 000
13 000 000
12 000 000
179 633 000

188 772 000

-44 753 000

0
44 753 000

-9 139 000

0
179 633 000

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2018 ” Beslut om borgensram
för Tidaholms Energi AB” 2018-11-14.
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut TEAB Lån 2019”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2018-10-31
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 179 633 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-

Ordförandes sign

att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 179 633 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 221 Beslut om borgensram för Tidaholm Energi AB:s
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 71 137 797 kr per 2018-12-31.
INSTITUT

AVTALSNR

LÖPTID

Handelsbanken Finans

107700012
107700011
107700014
107700013

2027-12-30
2027-12-30
2027-12-29
2027-12-30

Summa leasingförpliktelse

BOKFÖRT VÄRDE Avskrivning BOKFÖRT VÄRDE
2017-12-31
2017
2018-12-31
6 887 914
352 061
6 535 853
60 055 446
3 925 989
56 129 457
2 335 154
416 499
1 918 655
6 903 395
349 563
6 553 832

76 181 909

5 044 112

71 137 797

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 119/2018 ” Beslut om
borgensram för Tidaholm Energi AB:s leasingförpliktelser”, 2018-1114.
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut TEAB Leasingförpliktelser 2019”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-10-31
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 71 137 797 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

-

Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s leasingförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 73 637 797
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Detta på grund av att
kommunen bör ge Tidaholms Energi AB borgen avseende leasingbilar
för att erhålla samma villkor som kommunen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-

Ordförandes sign

att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s
leasingförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 73 637 797 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 222 Beslut om projektering Barnens Hus
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden i
samverkan med tekniska nämnden att göra en förstudie enligt följande direktiv
för förstudie om investering för lokal till Barnens Hus:
- En totalkostnadskalkyl för samtliga förslag av placering av Barnens
hus
- Totalkostnadskalkylen ska innehålla ökade samt minskade
verksamhetskostnader
- Investeringsutgiften samt driftkostnader för de olika
förslagen till placering
- En konsekvensbeskrivning av hur verksamheten påverkas positivt
och negativt av de olika placeringarna.
- Förslag till placering av verksamheten Barnens hus
- Redovisas för Kommunstyrelsen senast 31 oktober 2018 för att
behandlas i samband med Budget 2020-2022.
Förstudien har genomförts enligt det uppdraget som angivet ovan.
Kultur- och fritidsnämnden har redovisat verksamhetsargument för placering
av Barnens Hus, bedömning av investeringskostnader, driftskostnader och
verksamhetspåverkan inom den angivna tidsramen, det vill säga innan den 31
oktober 2018. Nämndens slutsats/beslut är att en flytt av verksamheten till
Tidaholms Museum är mest fördelaktigt.
Då kommunen ska verka för att effektivisera lokalnyttjandet och aktivt avyttra
fastigheter i egen regi där kommunen ej bedriver verksamhet, finns det
övergripande för kommunen inte några framkomna eller ekonomiska
argument för att göra ett annat ställningstagande än kultur- och
fritidsnämndens slutsats/beslut.
Med hänsyn till att kommunfullmäktige redan beslutat att fastigheter utan
verksamhet ska avyttras (se strategisk plan och budget s. 24) bör
kommunstyrelsen besluta att inleda förfarandet att försälja aktuell fastighet
Drott 10, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att flytta
verksamheten.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 120/2018 ” Beslut om
projektering Barnens Hus”, 2018- 11-14.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektering”, controller Louise Holmvik,
2018-10-20
 Tekniska nämnden beslut § 83/2018 ”Beslut angående förstudie
Barnens Hus”, 2018-06-20
 Kultur och Fritidsnämndens beslut §62/2018 ”Investeringsprojekt
Barnens Hus), 2018-06-19
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Investering Barnens Hus” kultur- och
fritidschef Pema Malmgren 2018-06-04
 Strategisk plan och budget 2019-2021
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att gå vidare med projektet att flytta verksamheten
Barnens Hus till Tidaholms museum samt uppdra åt tekniska nämnden
att göra en projektering (i samråd med kultur och fritidsnämnden).
Medel för projektering ryms inom anslagen budget för flytt.
-

Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att göra en
projektering (i samråd med kultur- och fritidsnämnden) enligt den
upprättade förstudien. Medel för projektering ryms inom anslagen
budget.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt tekniska nämnden att göra en projektering (i samråd med
kultur- och fritidsnämnden) enligt den upprättade förstudien. Medel för
projektering ryms inom anslagen budget.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 223 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har (beslut § 120 /2018 ”Beslut om
projektering Barnens hus) föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att gå vidare med projektet att flytta verksamheten
Barnens Hus till Tidaholms museum samt att uppdra åt tekniska nämnden att
göra en projektering (i samråd med kultur och fritidsnämnden). Medel för
projektering ryms inom anslagen budget för flytt.
Med hänsyn till att kommunfullmäktige redan beslutat att fastigheter utan
verksamhet ska avyttras (se strategisk plan och budget s. 24) bör
kommunstyrelsen besluta att inleda förfarandet att försälja aktuell fastighet
Drott 10.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2018 ” Beslut om
försäljning av fastighet Drott 10”, 2018-10-14
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektering”, controller Louise Holmvik,
2018-10-20
 Tekniska nämnden beslut § 83/2018 ”Beslut angående förstudie
Barnens Hus”, 2018-06-20
 Kultur och Fritidsnämndens beslut § 62/2018 ”Investeringsprojekt
Barnens Hus), 2018-06-19
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Investering Barnens Hus” kultur- och
fritidschef Pema Malmgren 2018-06-04
 Strategisk plan och budget 2019-2021
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta inleda förfarandet att
försälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan, nuvarande lokal för
Barnens Hus) samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att
omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10 för ändring till
bostadsändamål.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inleda förfarandet att försälja fastigheten
Drott 10 (Samrealskolan, nuvarande lokal för Barnens Hus) samt att
uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omgående starta
detaljplanearbete avseende Drott 10 för ändring till bostadsändamål.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 224 Beslut om investering vatten och avlopp Villagatan
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har upprättat en gång- och cykelväg (GC-väg) i
anknytning till Villagatan i centrala Tidaholm. I samband med detta har även
vatten och avloppsledningar (VA-ledningar) byts ut. Upprättandet av GC-väg
finns med i investeringsbudgeten för 2018. Utbytet av VA-ledningar finns inte
med i investeringsbudgeten. Ärendet gäller således endast investering i VAledningar.
Utifrån lagstiftning, rekommendationer samt yttrande från revisorer ska
Tidaholms kommun redovisa reinvesteringen av VA-ledningar på Villagatan
som en investeringsutgift vilket innebär att kostnaden för utbytet sker genom
årliga avskrivningar.
Då livslängden och värdet på investeringen är betydligt högre än vad som
anses vara ringa enligt praxis samt Tidaholms kommuns egna regelverk ska
utbytet av VA-ledningar redovisas som en investering.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122/2018 ” Beslut om
investering vatten och avlopp Villagatan”, 2018-11-14
 Tjänsteskrivelse ”Investering Vatten och Avlopp Villagatan”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-10-26
 Rådet för kommunal redovisning, Materiella anläggningstillgångar 11.4
 Rådet för kommunal redovisning, Avskrivningar
 Rådet för kommunal redovisning, Redovisning av affärsverksamhet
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
reinvesteringen av Villagatans Vatten och Avloppsnät samt anslå 2,5
mnkr som belastar Vatten och avloppskollektivets likvida medel
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reinvesteringen av
Villagatans Vatten och Avloppsnät samt anslå 2,5 mnkr ur
investeringsreserven som belastar Vatten och avloppskollektivets
likvida medel.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 225 Beslut om förvärv av gatumark Ramstorp 4:5
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har i beslut § 119/2018 beslutat att rekommendera
kommunstyrelsen att besluta förvärva gatumark Ramstorp 4:5 för att
möjliggöra fastighetsreglering.
Tekniska nämnden framhåller att det vid utbyggnad av GC-väg längs
Villagatan har upptäckts en ej reglerad gatumarksdel. Det är nu lämpligt att
förvärva marken och fastighetsreglera denna till gatumark. Förvärvet avser en
mindre yta om ca 180 m2 med en överenskommen ersättning för marken om
10 000 kr (ca 55 kr/m2). Tekniska nämnden föreslår att förvärvet belastar
konto för exploateringsåtgärder, markförvärv respektive markförsäljningar.
Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med tekniska nämnden att det
är lämpligt att förvärva marken i samband med utbyggnad av GC-vägen.
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen där köpet föreslås bokföras på
kontot för fastighetsreglering samt att förvärvet ska belasta rörelsekapitalet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123/2018 ” Beslut om
förvärv av gatumark Ramstorp 4:5”, 2018-11-14
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av gatumark Ramstorp 4:5 genom
fastighetsreglering”, kanslichef Anna Eklund, 2018-11-05
 Tekniska nämndens beslut § 119/2019 ” Beslut om förvärv av
gatumark Ramstorp 4:5”, 2018-10-18
 Tjänsteskrivelse ” Förvärv av gatumark Ramstorp 4:5 genom
fastighetsreglering”, Teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-09-26.
 Fastighetskarta Ramstorp
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förvärva
gatumark Ramstorp 4:5 för att möjliggöra en fastighetsreglering. Köpet
ska bokföras på kontot för fastighetsreglering och förvärvet ska belasta
rörelsekapitalet.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen besluta att förvärva gatumark Ramstorp 4:5 för att
möjliggöra en fastighetsreglering. Köpet ska bokföras på kontot för
fastighetsreglering och förvärvet ska belasta rörelsekapitalet.
Sändlista
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 226 Beslut om revidering av kommunens dokument- och
informationshanteringsplan 2018
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet,
kommunstyrelsen, ska upprätta en kommungemensam
dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som finns i kommunens
olika myndigheter samt hur dessa hanteras. Planen ska gås igenom löpande
och revideras vid behov.
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2018 gjort en genomgång av
kommunens dokument- och informationshanteringsplan och genomfört
revideringar.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124/2018 ” Beslut om
revidering av kommunens dokument- och informationshanteringsplan
2018”, 2018-11-14.
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad dokument- och
informationshanteringsplan 2018”, huvudregistrator Marie Anebreid,
2018-11-01
 Tidaholms Energi AB styrelsebeslut §43/2018
”Dokumenthanteringsplan TEAB koncernen”, 2018-05-25
 Tidaholms Bostads AB styrelsebeslut §40/2018
”Dokumenthanteringsplan TEAB koncernen”, 2018-05-25
 Tidaholms Elnät AB, styrelsebeslut §39/2018
”Dokumenthanteringsplan TEAB koncernen, 2018-05-25
 Dokument- och informationshanteringsplan Tidaholms kommun
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera
dokument- och informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Samtliga nämnder
Kommunala bolagen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 227 Beslut om valnämndens antal ledamöter
Sammanfattning av ärendet
Partigruppledarna har uppmärksammat att sammansättningen i valnämnden i
dagsläget enbart är sju ledamöter. Enligt överenskommelse har varje parti
som är representerat i kommunfullmäktige haft en ledamot i valnämnden. Då
det är åtta partier i fullmäktige saknas det därigenom en post. Förslaget från
gruppledarna är därmed att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter i valnämnden från sju
till åtta ledamöter och därmed besluta att reviderar valnämndens reglemente
paragraf 9 ”Nämndens sammansättning”.
Ärendet överlämnas utan tjänstemannaförslag till kommunstyrelsen för
ställningstagande och vidare handläggning i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om valnämndens antal ledamöter”, kanslichef
Anna Eklund, 2018-11-20
 Valnämndens reglemente
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter i valnämnden
från sju till åtta ledamöter och därmed besluta att reviderar
valnämndens reglemente paragraf 9 ”Nämndens sammansättning”.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
ändra antalet ledamöter i valnämnden från sju till åtta ledamöter och
därmed besluta att revidera valnämndens reglemente paragraf 9
”Nämndens sammansättning”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 228 Information från kommunalrådet 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunalråd Anna-Karin Skatt (S) informerar om:
 Att samtliga gruppledare, budgetberedning och presidier är inbjudna till
ett möte den 4 december för att få information kring "Tidaholms
kommuns ekonomiska läge".
 Att Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektör har fått i uppdrag
att se över förbundets organisation och arbetssätt. Kommunalrådet
presenterar utredningens resultat och förslag på en ny förenklad
organisation. Bland annat föreslås kommunalförbundets fullmäktige
ersättas av en förbundsdirektion.
 Att kommunalrådet och oppositionsrådet deltog på årets Elmiamässan, vilket upplevdes väldigt positivt. Kommunalrådet informerar
om nästa års målsättning är att det ska finnas en skaraborgsmonter.
 Situationen kring olaglig buskörning på COOP-parkeringen, Torggatan
etc. Kommunalrådet har haft kontakt med kommunpolisen och fått
information om att Tidaholm är prioriterat. Det har nu fattats beslut om
att bjuda in chefen för Coop och övriga berörda i området till BRÅ:s
nästa möte i syfte att diskutera förebyggande instatser.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 229 Information från kommundirektören 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Eva Thelin informerar om:
 Att Marbodal, i samarbete med kommunen, kommer att anordna en
dag, 11 december, där anställda på Marbodal får träffa andra företag i
Tidaholm med behov av arbetskraft.
 Att det hålls personalfest på Folkets park, 27, 28 och 29 november.
Det är nästan 1 000 anställda som anmält sig.
 Information kring insamling och utbyte av förtroendevaldas läsplattor
samt att ett nytt system, Netpublicator, kommer användas efter
årsskiftet för att läsa kallelser och handlingar.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 230 Rapport från gemensam nämnd för Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg
Sammanfattning av ärendet
Kommunalråd Anna-Karin Skatt (S) informerar om:
 Samarbete mellan hemvården i Tidaholms kommun och
räddningstjänst.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 231 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 232 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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