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Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen, 2019-11-06 kl. 08:30-11:57 
§§ 180-194 

 
 
Beslutande 
Anna-Karin Skatt (S) ordförande § 180 samt §§ 182-194, Runo Johansson (L) vice ordförande, 
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Lennart 
Nilsson (SD) 
 

 
Ersättare 
Zelal-Sara Yesildeniz (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik 
Thurén (S), Karin Olofsson (MP), Charlotte Daremark (KD), Birgitta Andersson (L), Ida 
Davidsson (M), Peter Friberg (M) 
 
 
Tjänstepersoner 
Malin Lundberg, näringslivschef § 180 
Henrik Johansson, ekonomichef §§ 182-184 
 
Övriga 
Mattias Andersson, VD för de kommunala bolagen § 181 
 
Justering 
Utses att justera: Mikael Hallin (C) 
Justeringens tid:  
 

Underskrift sekreterare  
 Sofie Thorsell 

Underskrift ordförande  
 Anna-Karin Skatt (S) § 180 samt §§ 182-194                Runo Johansson (L) § 181 

Underskrift justerare  
 Mikael Hallin (C)  
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2019/361 

§ 180 Information om analys för ett förbättrat företagsklimat 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivschefen informerar kommunstyrelsen om arbetet med analys för ett 
förbättrat företagsklimat. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om analys för ett förbättrat 

företagsklimat”, kanslichef Anna Eklund, 2019-10-29. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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2019/413 

§ 181 Information om budget och handlingsplan 2020 för de 
kommunala bolagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD:n för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads 
AB informerar kommunstyrelsen om 2020 års budget och handlingsplan för de 
kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om budget och handlingsplan för år 2020 

för de kommunala bolagen”, kanslichef Anna Eklund, 2019-10-29. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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2019/394 

§ 182 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende september år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver de befintliga 
månads- och delårsrapporterna, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet 
upphävs. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i 
samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
Kommunstyrelsens helårsprognos är oförändrad och visar ett överskott på 7,7 
mnkr. Överskottet beror främst på den budgeterade prognososäkerheten som 
finns på kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa ett underskott på -0,2 
mnkr för år 2019 vilket främst på beror kostnader av engångskaraktär.  
Det föreligger inte något behov av att ta fram en åtgärdsplan för 
kommunstyrelsen. 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Helårsprognos för Kommunstyrelsen avseende år 

2019 – september 2019”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 
2019-10-28. 

 Kommunstyrelsen – helårsprognos september 2019. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 97/2019 ”Information om 

uppföljning av helårsprognos för kommunstyrelsen för år 2019”,  
2019-10-16. 

 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättad rapport avseende helårsprognos 2019 (daterad september 
2019) och lägga den till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport avseende 
helårsprognos 2019 (daterad september 2019) och lägga den till 
handlingarna. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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2019/393 

§ 183 Beslut om uppföljning av helårsprognos för  Tidaholms 
kommun avseende september år 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, § 166/2019, att nämnderna, utöver de befintliga 
månads- och delårsrapporterna, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 
helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet 
upphävs. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i 
samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska nämnder som befarar 
underskott vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom 
nämndens samlade budgetram.    
 
Samhällsbyggnadsnämnden och kultur-och fritidsnämnden har inte uppdaterat 
prognosen efter september. 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 dock inte till att nämnderna uppnår en budget i balans.   
 
De antagna ekonomistyrprinciperna anger vidare att kommunstyrelsen, om 
inte beslutad budget inte bedöms uppnås, ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta om omprioriteringar mellan verksamheter eller om andra åtgärder för 
att nå budget i balans.  
 
De övriga nämndernas budget är i balans, så att föreslå och verkställa en 
omprioritering mellan nämnderna för år 2019 bedöms inte kunna ge effekt för 
året. Konsekvensen av nämndernas underskott är resultatpåverkande då det 
inte finns andra poster som väger upp.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Helårsprognos för Tidaholms kommun - september 

2019”, controller Louise Holmvik, 2019-10-23. 
 Rapport ”Helårsprognos – september 2019 (Tidaholms Kommun)”. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 88/2019 ”Information om 

ekonomisk månadsrapport september 2019”, 2019-10-15. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 106/2019 ”Information om 

ekonomisk redovisning månadsuppföljning”, 2019-10-17. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 75/2019 ”Delårsrapport för kultur- 

och fritidsnämnden avseende januari - augusti år 2019”, 2019-09-10. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 97/2019 ”Delårsrapport för 

samhällsbyggnadsnämnd januari-augusti 2019”, 2019-09-19 
 Rapport ” Kommunstyrelsen – helårsprognos september 2019”. 
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Förslag till beslut 
− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:  

- att enligt antagna ekonomistyrprinciperna uppdra till nämnderna att 
komplettera och verkställa åtgärdsplanerna. 

- att godkänna upprättad rapport avseende helårsprognos 2019 
(daterad september 2019).  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar:  
- att enligt antagna ekonomistyrprinciperna uppdra till nämnderna att 

komplettera och verkställa åtgärdsplanerna. 
- att godkänna upprättad rapport avseende helårsprognos 2019 

(daterad september 2019).  
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden  
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2019/357 

§ 184 Beslut om byggnation av en halv idrottshall i anslutning till 
idrottshall på fastighet Siggestorp 3:1 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 84/2019, att uppdra åt samhällsbyggnads-
nämnden att genomföra investeringsprojektet att bygga en idrottshall med 
spelyta 40x20 meter och anslog samtidigt 30 mnkr för investeringens 
genomförande. Samhällsbyggnadsnämnden har därefter genomfört en 
upphandling och tilldelat byggentreprenören Allt i Bygge uppdraget att bygga 
fullmåttshallen. Tilldelningsbeslutet fattades 2019-06-24. 
 
Kultur- och fritidsnämnden väckte, i och med beslut § 83/2019, 2019- 09-10, 
frågan om att bygga en 1,5-hall.  
  
Kommunledningsförvaltningen tolkar kultur- och fritidsnämndens beslut som 
att nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
bygga ytterligare en halv hall i anslutning till den redan beslutade 
fullmåttshallen samt att anslå 5 mnkr till det projektet. Detta innebär i så fall att 
ärendet utgör ett nytt investeringsprojekt och inte kan betraktas som en del av 
byggnationen av en fullmåttshall. Det nya projektet ska därför behandlas i 
enlighet med den av kommunfullmäktige antagna investeringsprocessen.  
 
Enligt investeringsprocessen ska kommunfullmäktige fatta beslut om att 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en projektering av 
investeringsprojektet. När resultatet av projekteringen sedan redovisas för 
kommunstyrelsen ska kommunstyrelsen antingen föreslå kommunfullmäktige 
att genomföra projektet samt anslå medel till investeringen eller besluta att 
avbryta projektet alternativt återremittera ärendet till verksamhetsnämnden. 
Vid ett beslut att gå vidare med investeringsprojektet ska kommunfullmäktige 
sedan uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upphandla och genomföra 
investeringen i enlighet med projekteringen. 
 
I och med de ekonomiska förutsättningar som råder i Tidaholms kommun 
avråder kommunledningsförvaltningen från att starta nya investeringsprojekt 
som medför ökade driftkostnader då kommunen redan har stora 
anpassningskrav i befintlig verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99/2019 ”Beslut om 

byggnation av en halv idrottshall i anslutning till idrottshall på fastighet 
Siggestorp 3:1”, 2019-10-16. 

 Tjänsteskrivelse ”Byggnation av halv idrottshall i anslutning till 
idrottshall Siggestorp 3:1 för Tidaholms gymnastiksällskaps behov”, 
kommundirektör Eva Thelin, 2019-09-12. 

 Barnrättsbaserat beslutsunderlag ”Byggnation av halv idrottshall i 
anslutning till idrottshall Siggestorp 3:1 för Tidaholms 
gymnastiksällskaps behov”, 2019-10-08. 
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 PM ”Några frågor om kommunal kompetens och stöd till 
föreningslivet”, förbundsjurist Helena Meier, SKL avdelningen för 
juridik, 2019-09-16. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 83/2019 ”Nytt beslut om 
projektering idrottshall”, 2019-09-10.  

 Rättsutredning, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-08-22. 
 Skrivelse och underlag ”Nytt beslut om projektering idrottshall”, kultur- 

och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson, 2019-08-20.  
 Kommunfullmäktiges beslut § 84/2019 ”Beslut om godkännande av 

projektering av idrottshall”, 2019-06-24. 
 Tekniska nämndens beslut § 137/2018, ”Beslut om byggnation av en 

halv idrottshall i anslutning till idrottshall på fastighet Siggestorp 3:1”, 
2018-12-13. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avbryta projektet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att avbryta projektet. 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2019/386 

§ 185 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 71/2019, att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning. Revideringen gjordes med anledning av införande av e-förslag. 
Det framgår av brödtexten i beslutet att kommunfullmäktiges presidie hade 
gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att 
ersätta medborgarförslag med e-förslag.  
 
Första steget i införandeprocessen var att revidera kommunfullmäktiges 
arbetsordning för att lägga till nya bestämmelser om e-förslag. Nästa steg var 
kommunstyrelsen skulle anta en riktlinje för e-förslag som närmare skulle 
presentera hur förslagen ska hanteras och fungera. Därefter skulle 
kommunledningsförvaltningen ta fram en kommunikationsplan samt starta upp 
det system som ska hantera e-förslagen. 
 
Det framgår även av brödtexten i beslutet att när ovanstående är gjort ska  
e-förslagen lanseras samt att när lanseringen är gjord ska arbetsordningen tas 
upp till revidering igen för att ta bort bestämmelserna om medborgarförslag 
som då har ersatts med e-förslag. 
 
Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för e-förslag och 
kommunledningsförvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan samt 
håller på att starta upp systemet. Lanseringen är planerad till den 1 november. 
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till 
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100/2019 ”Beslut om 

revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2019-10-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-10-07. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 71/2019 ”Beslut om revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av införande av e-
förslag”, 2019-05-27. 

 Utkast – Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med 
upprättat förslag. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med upprättat förslag. 
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2019/214 

§ 186 Beslut om antagande av riktlinje om ansökan om 
folkhälsomedel 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet föreslog, § 34/2019, kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje 
om ansökan om medel från folkhälsorådet. 
 
Det framgår av brödtexten i folkhälsorådets beslut att Tidaholms kommun och 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar med lika del till en årlig 
folkhälsobudget. Ur denna budget kan både interna och externa parter söka 
utvecklingsmedel till satsningar som gynnar folkhälsan. Tidigare har det 
funnits en rutin för ansökan om folkhälsomedel som togs fram år 2015. 
Rutinen är numera inaktuell och därför har folkhälsostrategen fått i uppdrag att 
ta fram en ny riktlinje för att styra inkommande ansökningar. 
 
Den nya riktlinjen har tagits fram i samråd med folkhälsorådet och tydliggör 
vilka kriterier som ska gälla för att någon ska kunna beviljas medel ur 
folkhälsobudgeten. Dessa är bland annat att satsningen ska vara främjande, 
långsiktig och kopplad till en verksamhet. 
 
Det framgår av riktlinje för styrdokument som kommunstyrelsen har antagit att 
endast kommunstyrelsen eller nämnd kan anta en riktlinje. Detta gör att 
folkhälsorådet inte själva kan anta riktlinjen. Eftersom rådet organisatoriskt är 
placerat under kommunstyrelsen är det kommunstyrelsen som behöver anta 
riktlinjen för att den ska gälla. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2019 ”Beslut om 

antagande av riktlinje om ansökan om folkhälsomedel”, 2019-10-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje om ansökan om medel från 

folkhälsorådet”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-10-07. 
 Folkhälsorådets beslut § 34/2019 ”Ansökanskriterier för 

folkhälsomedel”, 2019-09-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Ansökanskriterier för folkhälsomedel”, 

folkhälsoplanerare Malin Gustafsson, 2019-09-18. 
 Utkast - Riktlinje om ansökan om medel från folkhälsorådet. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje om 
ansökan om medel från folkhälsorådet.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje om ansökan om medel från 
folkhälsorådet.  

 
Sändlista 
Folkhälsorådet 
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2019/310 

§ 187 Beslut om upphävande av handlingsplan vid dödsfall 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har i dagsläget en handlingsplan vid dödsfall som antogs 
av kommunfullmäktige år 2001.  

Utifrån den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen för styrdokument och en 
löpande översyn har det bedömts att handlingsplanen för dödsfall bör 
revideras och omarbetas till en rutin vid medarbetares bortgång. Rutiner antas 
på tjänstepersonsnivå.  

Genom att upphäva den tidigare handlingsplanen vid dödsfall kan 
personalchef fastställa en ny rutin vid medarbetares bortgång. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 102/2019 ”Beslut om 

upphävande av handlingsplan vid dödsfall”, 2019-10-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av handlingsplan vid dödsfall”, 

personaladministratör Danilo Mihajlovic, 2019-06-27. 
 Handlingsplan vid dödsfall. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att upphäva ”Handlingsplan vid dödsfall”. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 
”Handlingsplan vid dödsfall”. 
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2019/24 

§ 188 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-10-02. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-11-06”, 

kanslichef Anna Eklund, 2019-10-29. 
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2019-10-29. 
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2019-10-28. 
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott,  

2019-10-16. 
 Delegationsbeslut fattat av samhällsbyggnadschef, 2019-10-16. 
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)  

2019-09-01- 2019-09-30”. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 
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2019/21 

§ 189 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-08-27– 2019-09-20. 
 
KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till 

ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och 
gravsättning  

KS 2019/351 Västra Götalandsregionen - Psykisk hälsa - 
återhämtningsförmåga 

KS 2019/20 SKL - Uppdatering av cirkulär 19:26: Ny lag om tobak och 
liknande produkter  

KS 2019/366 FTI:s (förpacknings- och tidningsinsamlingen) aktuella års- 
och hållbarhetsrapport 

KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:38 Budgetpropositionen 2020 och 
höständringsbudgeten för 2019 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-10-02”, 

registrator Marie Anebreid, 2019-10-09. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 
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2019/1 

§ 190 Information från kommunalrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 
 Kommunalrådet och oppositionsrådet har träffat VD:n för Dometic efter 

att företaget varslat 25 anställda. Nästa vecka ska det hållas ett 
informationsmöte för de som har blivit varslade där kommunen ska 
informera om kompetenscentrum och nyföretagarcentrum. 

 Kommunalrådet har fått ta del av kyrkans planer på ombyggnation och 
eventuell nybyggnation av församlingshem. Samhällsbyggnadschefen 
och VD:n för de kommunala bolagen är inkopplade för att se om det 
går att får till samordningsvinster i området. 

 Kommunalrådet ska tända julbelysningen den 21 november. 
 Kommunalrådet och Ambjörn Lennartsson (M) ska besöka 

Elmiamässan nästa vecka. 
 De förtroendevalda revisorerna har bokat möten med samtliga 

nämndspresidier och kommunstyrelsens presidie. 
 Fackliga företrädare är inbjudna till kommunstyrelsens 

personalutskotts nästa sammanträde 2019-11-22. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 191 Information från kommundirektören 
 
Ärendet utgår.  
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§ 192 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Othmar Fiala (S) informerar om att återinvigningen av brandstationen i 
Falköping är framflyttad på obestämd tid. 
 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit två dokument från nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 34/2019 

”Delårsrapport augusti 2019”, 2019-09-19. 
 Delårsrapport augusti 2019 för nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg. 
 Granskningsrapport med anledning av presenterad delårsrapport för årets 

första åtta månader för nämnden (SMS). 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
samt inkommet dokument till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen samt inkommet 
dokument till handlingarna. 
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§ 193 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 
 Det kommer hållas ett möte med direktionen på fredag. 
 Diskussionen om prislista för gymnasie Skaraborg kommer snart 

komma upp.  
 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett protokoll från 
kommunalförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelses sammanträde 

2019-09-13. 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
samt inkommet dokument till handlingarna. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen samt inkommet 
dokument till handlingarna. 
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§ 194 Rapport från de kommunala bolagen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit protokoll från bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-10-10. 
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-10-10. 
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-10-10. 
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-09-26. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 
handlingarna. 
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