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Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef
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Henrik Johansson, ekonomichef §§ 116-121
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Övriga
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Justering
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2019/267

§ 114 Beslut om ställningstagande kring Tidaholms Bostads AB:s 
förvärv av Willman Bostad AB

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat, § 8/2019, att som sitt ställningstagande 
tillstyrka att Tidaholms bostads AB, TBAB, förvärvar fastigheterna Fallet 21 
och Hägne 2:4. Säljaren är ett privat bostadsbolag. TBAB:s VD har inkommit 
med en skrivelse där det framgår att bolagets utredning kring hur förvärvet 
skulle ske inte var klar vid tidpunkten för fullmäktiges beslut. Utredningen har 
därefter visat att fastighet Fallet 21 ska förvärvas genom ett fastighetsköp där 
köpeskillingen är 6,7 mnkr medan fastighet Hägne 2:4 ska förvärvas genom 
ett aktiebolagsförvärv där TBAB förvärvar bolaget Willman Bostad AB. TBAB:s 
VD uppger att köpeskillingen är cirka 4,3 mnkr samt att TBAB tar över 
bolagets skulder om cirka 6,5 mnkr. 

TBAB:s VD framhåller i sin skrivelse att bolaget Willman Bostad AB ska 
fusioneras med Tidaholms Bostads AB och därmed upphöra. Enligt tidsplanen 
ska fusionen vara klar under år 2019. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ställningstagande Tidaholms Bostads AB:s förvärv 

av Willman Bostad AB”, kanslichef Anna Eklund, 2019-05-28.
 Tidaholms Bostads AB:s beslut § 45 ”Köp av LW-hus, Hägne 2:4” 

2019-05-24.
 Skrivelse från Tidaholms Bostads AB:s VD Mattias Andersson, 

2019-05-11.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2019 ”Beslut om ställningstagande 

fastighetsförvärv Tidaholms Bostad AB”, 2019-01-28.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka att 
Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget Willman Bostad AB. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att som 

sitt ställningstagande tillstyrka att Tidaholms bostads AB förvärvar 
bolaget Willman Bostad AB. 
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2019/240

§ 115 Beslut om bolagsordning för Willman Bostad AB

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med ett beslut där 
de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av 
bolaget Willman Bostad AB. 

Om kommunfullmäktige som sitt ställningstagande tillstyrker att TBAB 
förvärvar Willman Bostad AB måste ägaren anta en bolagsordning för beslut 
vid bolagsstämman.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av bolagsordning för Willman Bostad AB”, 

kanslichef Anna Eklund, 2019-05-28.
 Förslag på bolagsordning för Willman Bostad AB.
 Tidigare bolagsordning för Willman Bostad AB.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till bolagsordning 
för Willman Bostad AB under förutsättning att kommunfullmäktige som 
ställningstagande har beslutat tillstyrka att Tidaholms bostads AB 
förvärvar bolaget Willman Bostad AB.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

upprättat förslag till bolagsordning för Willman Bostad AB under 
förutsättning att kommunfullmäktige som ställningstagande har 
beslutat tillstyrka att Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget Willman 
Bostad AB.
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2019/233

§ 116 Beslut om strategisk plan och budget för år 2020-2022

Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget for 
åren 2020-2022.

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. 

Budget 2020 innefattar:
- Nettokostnader på 721 070  tkr (kommunbidrag).
- Investeringsbudget avseende år 2020 på 151 517 tkr för 

skattefinansierad verksamhet och 3 800 tkr för affärsdrivande verk.
- Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt upprättat förslag.

Om det fattas politiska beslut, eller om det sker omvärldsförändringar, som har 
påverkan för Tidaholms kommuns ekonomi och budget kommer förslag på 
reviderad budget under hösten år 2019. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Strategisk plan och budget 2020-2022”, controller 

Louise Holmvik, 2019-05-07.
 Strategisk plan och budget 2020-2022 (Tidaholms Kommun).

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 
- att fastställa strategisk plan och budget 2020-2022.
- att för 2020 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona.
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt 
SKL:s rekommendation (cirkulär 19:5).

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2020. 

- att indexeringen på internhyresbelopp för 2020 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
högst 1,2 %.

- att för år 2020 ta ut en borgensavgift på 0,35 % på de lån 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för år 2020 ta ut en borgensavgift på 0,28 % på de lån 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 
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- att föreslå att förlänga SAM-kraft för 2020 i befintlig nivå och att 
medel tas från Lokala utvecklingsreserven (LUR).

 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att målen för god ekonomisk hushållning 
för verksamhet ska uppnås, vilket innebär:
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt
- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultat är 

positivt och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och 
kommunal ekonomisk utjämning.

 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till budgetberedningen för översyn av indikatorer och 
målvärden i den strategiska planen för år 2020-2022. Ordföranden 
föreslår även kommunstyrelsen besluta att inför budgetprocessen år 
2021, utvärdera och utveckla arbetsformerna för framtagande av de 
strategiska målen 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och ordförandens förslag om återremiss. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag om återremiss under proposition och 
finner att kommunstyreslen beslutar att bifalla detta

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 

budgetberedningen för översyn av indikatorer och målvärden i den 
strategiska planen för år 2020-2022.

 Kommunstyrelsen beslutar att, inför budgetprocessen år 2021, 
utvärdera och utveckla arbetsformerna för framtagande av de 
strategiska målen.
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2019/138

§ 117 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende 
januari - april år 2019

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2019 visar ett överskott på 6,9 mnkr. 
Överskottet beror främst på den budgeterade prognososäkerhet som finns på 
kommunstyrelsen. Prognososäkerheten är budgeterad för att kunna hantera 
prognosförändringar av skatter och bidrag och andra oförutsedda utgifter inom 
Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa ett underskott på 1250 
tkr för år 2019. Underskottet förväntas till störst del bero på ökade 
personalkostnader av engångskaraktär samt på ökade IT-kostnader för 
licenser.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 51/2019 ”Beslut om 

månadsrapport för kommunstyrelsen avseende januari - april år 2019”, 
2019-05-29.

 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport kommunstyrelsen januari-april 2019”, 
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-05-16.

 Månadsrapport för kommunstyrelsen - till och med april 2019.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport 

samt att lägga den till handlingarna. 

Sändlista
Ekonomiavdelningen 
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2019/137

§ 118 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari - april år 2019

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av strategisk plan 
och budget för åren 2019-2021 att samtliga nämnder ska ta fram en 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober 
månad. 

Det budgeterade resultatet för år 2019 uppgår till 22,8 mnkr vilket motsvarar 
3,0 % av skatter och bidrag.  Prognosen efter april månad visar ett resultat på 
9,2 mnkr, vilket utgör ett underskott mot budget på 13,6 mnkr. 

Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska kommunstyrelsen, om 
styrelsen bedömer att det inte kommer vara möjligt att hålla beslutad budget, 
föreslå omprioriteringar mellan verksamheter, eller andra åtgärder för att 
uppnå en budget i balans, till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Nämndernas månadsrapport jan-apr 2019”, controller 

Louise Holmvik, 2019-05-17.
 Månadsrapport – april 2019 (Tidaholms Kommun).
 Månadsrapport - april 2019 (Samhällsbyggnad).
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 69/2019 ”Beslut om 

månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari - 
april 2019”, 2019-05-23.

 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 
2019.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 49/2019 ”Beslut om 
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-april år 
2019”, 2019-05-14.

 Månadsrapport - april 2019 (Barn- och utbildningsnämnd).
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 71/2019 ”Information om 

ekonomisk redovisning månadsuppföljning”, 2019-05-09.
 Månadsrapport tom april 2019 (Kommunstyrelsen).

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport 

samt att lägga den till handlingarna.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2018/448

§ 119 Beslut om firmatecknare för Tidaholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed förslag till firmatecknare för 
Tidaholms kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med 
2019-06-13. 

Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan 
nämnda utses var och en för sig av följande personer:

Anna-Karin Skatt Eva Thelin
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef

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

Henrik Johansson Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Controller Redovisningsansvarig

Federico Dell’Anna
Förvaltningsekonom

med kontrasignering med en annan av följande personer:

Petra Larsson Jessica Claesson Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent E-handelsansvarig Ekonomiassistent

Henrik 
Johansson

Federico Dell’Anna  Louise Holmvik  Anna Ståhl

Ekonomichef Förvaltningsekonom  Controller Redovisningsansvarig

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

Petra Larsson Jessica Claesson Mirjana Dragojevic
Ekonomiassistent E-handelsansvarig Ekonomiassistent

Henrik Johansson Federico Dell’Anna Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Förvaltningsekonom Controller Redovisningsansvarig
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Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skattedeklaration och 
statsbidrag för mervärdeskatt, utses var och en för sig av följande personer:

Henrik Johansson Federico Dell’Anna     Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Förvaltningsekonom     Controller Redovisningsansvarig
Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och 
borgensåtagande utses var och en för sig av följande personer:

Anna-Karin Skatt Runo Johansson
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande

med kontrasignering med en annan av:

Henrik Johansson
Ekonomichef

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare Tidaholms kommun”, 

förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-06-03.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget gäller från och med 
2019-06-13.

 Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag och 
föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga till Mirjana Dragojevic som 
firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av 
betalningar via fil från individ- och familjeomsorgen, plusgiro 
1831537-4.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns 
ett tilläggsyrkande från ordföranden. Ordföranden ställer först förvaltningens 
förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandens 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga till Mirjana Dragojevic som 

firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av 
betalningar via fil från individ- och familjeomsorgen, plusgiro 
1831537-4. 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 
firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2019-06-13.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2019/160

§ 120 Beslut om förstudie angående förskola i Ekedalen

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att få genomföra en förstudie 
gällande om- och tillbyggnad av förskolan i Ekedalen.

Investeringen är av mindre karaktär och underlaget som nämnden har skickat 
in visar att det finns ett behov utifrån elevunderlag. Investeringen kommer 
minska de årliga driftkostnaderna tack vare att nämnden går ur hyrda lokaler 
och samordnar sin verksamhet i Ekedalen. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2019 ”Beslut om 

förstudie angående förskola i Ekedalen”, 2019-05-29.
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie tillbyggnad förskola Ekedalen”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2019-05-02.
 Barn- och utbildningsnämnden beslut § 47/2019 ”Beslut om förstudie 

förskolan Ekedalen”, 2019-03-14.
 Investeringsprojekt - tillbyggnad förskola Ekedalen, 2019-01-15.
 Förskoleutredning statistik per år 2019-01-11, reviderad 2019-03-05.
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie förskola i Ekedalen”, projektledare Ci 

Olofsson, 2019-02-19.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra en 
förstudie och projektering. Medel för projekteringen ryms inom den 
totala investeringsbudgeten på 5 000 000 kr. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra en förstudie och projektering. Medel 
för projekteringen ryms inom den totala investeringsbudgeten på 
5 000 000 kr. 
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2017/195

§ 121 Beslut om godkännande av projektering av idrottshall

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden, numera 
samhällsbyggnadsnämnden, att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera byggnation av 
dels idrottshall och dels idrottshall med komplementyta för gymnastik.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 förslå kommunfullmäktige besluta att 
ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att upphandla en idrottshall med 
spelyta 40*20 m som ryms inom investeringsbudgeten på 30 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2019-04-29 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda möjligheten att bygga 
en hall som täcker endast skolans behov och den tilltänkta tillbyggnaden för 
Tidaholms Gymnastiksällskaps, TGS, behov.

Kommunledningsförvaltningen har behandlat återremissen och konstaterar att 
skolans behov av idrottshall redan är utrett och att behovet är preciserat till en 
hall med spelyta 40*20 som går att dela i två mindre delar med hjälp av en 
ridåvägg. Om även TGS behov ska inkluderas i byggnationen framgår det av 
projekteringen att det krävs en fullstor hall med en tillbyggnad. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Återremiss projektering av Idrottshall”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2019-05-28.
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2019 ”Beslut om godkännande av 

projekteringen av idrottshall”, 2019-04-29.
 Kommunstyrelsens beslut § 71/2019 ”Beslut om godkännande av 

projektering av idrottshall”, 2019-04-03.
 Tjänsteskrivelse ”Byggnation av ny idrottshall”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2019-01-09.
 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 30/2019 ”Beslut om projektering 

idrottshall”, 2019-03-19.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 42/2019 ”Beslut om att 

godkänna projektering idrottshall Rosenberg”, 2019-03-14.
 Tjänsteskrivelse ”Projektering av ny idrottshall Rosenberg”, barn- och 

utbildningschef Anneli Alm, 2019-02-19.
 Tekniska nämndens beslut § 137/2018 ”Beslut angående 

komplettering ny idrottshall Rosenberg” 2018-12-13.
 Kommunfullmäktige beslut § 25/2018 ”Beslut om Idrottshall”, 

2018-02-26.
 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 50/2017 ”Ansökan om förstudie 

för ny idrottshall”, 2017-05-18.
 Skiss A-40-1-110 Idrottshall Rosenberg.
 Ritningar Idrottshall - förslag från Tidaholms Gymnastikssällskap.

13



2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-12
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att upphandla en idrottshall med spelyta 
40*20 m som ryms inom investeringsbudgeten på 30 miljoner kronor.

 Peter Friberg (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra investeringsprojektet och 
samtidigt anslå medel till investeringens genomförande som uppgår till 
30 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Fribergs förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 

att genomföra investeringsprojektet och samtidigt anslå medel till 
investeringens genomförande som uppgår till 30 miljoner kronor.
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2019/192

§ 122 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Tolkförmedling Väst avseende år 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsår 2018.

I årsredovisningen redovisas ett resultat på knappt 5,3 mkr att jämföra med 
budgeterat nollresultat. Resultatet beror främst på att efterfrågan av 
tolktjänster blev något högre än väntat. Utfallet blev drygt 337 000 uppdrag 
vilket är cirka 2 000 fler uppdrag än budgeterat.

Av revisionsberättelsen för år 2018 framgår att revisorerna tillstyrker 
ansvarfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2018. Revisorerna 
bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 55/2019 ”Beslut om 

årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst avseende år 
2018”, 2019-05-29.

 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 
2018”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-05-02.

 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2018.
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2018.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:
 godkänna årsredovisning avseende år 2018 för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 

samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2018.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 godkänna årsredovisning avseende år 2018 för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2018.
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2019/260

§ 123 Beslut om antagande av detaljplan för del av Kungslena 
29:10

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna upprättade handlingar 
till detaljplan för del av Kunglena 29:10 samt att föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för del 
av Kungslena 29:10.

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadsbebyggelse 
med tillhörande gatu- och naturmark i direkt anslutning till Kungslena bys östra 
del. Utformningen av planen har skett med hänsyn till Kungslenas historiska 
kulturmiljö och bykaraktär. 

Planen strider inte mot intentionerna i Tidaholms översiktsplan, ÖP 90, men 
med hänsyn till gällande riksintressen samt landskapsbildsskydd upprättas 
planen med utökat förfarande (PBL 2010:900).

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 58/2019 ”Beslut om 

antagande av detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2019-05-29.
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-05-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2019 ”Beslut om att 

godkänna detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2019-05-23.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av detaljplan för del av Kungslena 

29:10”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-04-30.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för del av 
Kungslena 29:10.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

upprättad detaljplan för del av Kungslena 29:10.
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2018/444

§ 124 Beslut om markanvisning Södra Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-06, § 30/2019, att markanvisning ska 
ske på Södra Rosenberg för ett antal kvarter och en fastighet i området. De 
kvarter samt den fastighet det handlar om är följande: 

 Kv. Reven: 4363 m2

 Kv. Linan: 2758 m2

 Kv. Kroken: 4056 m2

 Kv. Mjärden: 3967 m2

 Kv. Haspeln: 3290 m2

 Kv. Spöt: 2727 m2

 Kv. Agnet: 1598 m2

 Kv. Spinnaren: 3211 m2

 Håven 1: 3818 m2

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-04-25, § 47/2019, fattat ett antal beslut 
gällande markanvisningen på Södra Rosenberg.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen, i det här 
enskilda fallet, kan föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera beslut om 
tilldelning av markanvisning för Södra Rosenberg till samhällsbyggnads-
nämnden samt besluta om att delegera beslut att sälja fastigheterna inom 
markanvisningen på Södra Rosenberg till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59/2019 ”Beslut om 

markanvisning Södra Rosenberg”, 2019-05-29.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om markanvisning Södra Rosenberg”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2019-05-14.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 47/2019 ”Beslut om 

markanvisning Södra Rosenberg”, 2019-04-25.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Val av markanvisningsförfarande 

Södra Rosenberg”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-03-26.
 Kommunstyrelsens beslut § 30/2019 ”Beslut om markanvisning 

Rosenberg”, 2019-02-06.
 Riktlinje markanvisning.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:
 delegera beslut för tilldelning av markanvisningarna för 

stadsdelen Södra Rosenberg till samhällsbyggnadsnämnden.
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 delegera beslut att sälja fastigheterna inom den beslutade 
markanvisningen för stadsdelen Södra Rosenberg till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 delegera beslut för tilldelning av markanvisningarna för 
stadsdelen Södra Rosenberg till samhällsbyggnadsnämnden.

 delegera beslut att sälja fastigheterna inom den beslutade 
markanvisningen för stadsdelen Södra Rosenberg till 
kommunstyrelsen.
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2019/228

§ 125 Beslut om utredning kring gemensam fastighetsförvaltning

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick i samband med beslutet om reviderad 
budget för år 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningar 
och konsekvenser av en gemensam fastighetsförvaltning.

Kommunfullmäktige fattade 2018-02-26 beslut om en ny politisk organisation 
vilket innebar att miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden 
2019-01-01 slogs ihop till en samhällsbyggnadsnämnd. I och med 
förändringen i den politiska organisationen ändrades även 
förvaltningsorganisationen och två förvaltningar slogs ihop till en 
samhällsbyggnadsförvaltning.

Under början av år 2019 har förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsnämnden och VD:n för de kommunala bolagen, på uppdrag 
av kommundirektören, utrett olika förutsättningar och konsekvenser av att 
tillskapa en gemensam fastighetsförvaltning. 

Utredningen påvisar att det finns flera huvudområden där samverkan mellan 
Tidaholms kommun och de kommunala bolagen kan utökas. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 60/2019 ”Beslut om 

utredning kring gemensam fastighetsförvaltning”, 2019-05-29.
 Utredning av gemensam fastighetsförvaltning, kommundirektör Eva 

Thelin, 2019-05-07.
 Kommunstyrelsens beslut § 259/2017 ”Beslut om reviderad budget för 

år 2017”, 2016-11-30

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättad utredning samt att lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad utredning samt att 

lägga den till handlingarna.
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2019/234

§ 126 Beslut om revidering av taxa enligt lag om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
och lag om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

Med anledning av den nya lagen behöver taxan för tillsyn och försäljning av 
tobak, e-cigaretter, folköl i butik samt vissa receptfria läkemedel ändras. 
Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 56/2019 ”Beslut om 

revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl 
i butik enligt alkohollagen”, 2019-05-29.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, kommunjurist Jenny 
Beckman, 2019-05-20.

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2019 ”Beslut om taxa enligt 
lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen”, 2019-04-25.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, enhetschef Peter Lann, 
2019-04-18.

 Förslag - Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl 
i butik enligt alkohollagen.

 Taxa för tillsyn försäljning av tobak, e-cigaretter, folköl i butik samt 
vissa receptfria läkemedel.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta taxa enligt lag om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och 
lag om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen.
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen.
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2019/246

§ 127 Beslut om revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden med anledning av ny tobakslag

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Med anledning av den nya lagen behöver reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden ändras för att omfatta den nya lagen.

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen 
besluta förslå kommunfullmäktige att revidera § 1 i 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 57/2019 ”Beslut om 

revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med 
anledning av ny tobakslag”, 2019-05-29.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering i samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny tobakslag”, kanslichef Anna Eklund, 
2019-05-16.

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 50/2019 ”Beslut om ändring i 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente med anledning av ny 
tobakslag”, 2019-04-25.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring i samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny tobakslag”, enhetschef Peter Lann, 
2019-04-18. 

 Förslag på reviderat reglemente samhällsbyggnadsnämnd.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att revidera 1 § i 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente i enlighet med upprättat 
förslag. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

revidera 1 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente i enlighet med 
upprättat förslag. 
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2019/197

§ 128 Beslut om revidering av strategi för förbättrat företagsklimat

Sammanfattning av ärendet
Strategi för förbättrat näringslivsklimat är ett kommunövergripande 
styrdokument som beskriver hur Tidaholms kommun ska arbeta för att på sikt 
få ett förbättrat företagsklimat och stiga på Svenskt Näringslivs 
kommunranking. Det antogs en första strategi under år 2015 vilken nu har 
uppdaterats och reviderats.

Till strategin kommer en handlingsplan att upprättas och denna ska löpande 
utvärderas och revideras. Varje nämnd har ett ansvar att utifrån satta mål i 
kommunens strategiska plan 2019-2021 arbeta för att förbättra 
näringslivsklimatet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2019 ”Beslut om 

revidering av strategi för förbättrat företagsklimat”, 2019-05-29.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av strategi för förbättrat 

företagsklimat”, näringslivschef Malin Lundberg, 2019-05-15.
 Reviderad strategi för ett förbättrat näringslivsklimat.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera strategi 

för förbättrat företagsklimat i enlighet med upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera strategi för förbättrat 

företagsklimat i enlighet med upprättat förslag.

Sändlista
Näringslivsenheten 
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2019/258

§ 129 Beslut om kommunens användning av platsvarumärket 
"Tidaholm"

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har sedan år 2017 arbetat tillsammans med näringsliv, 
organisationer och privatpersoner för att hitta vad som är unikt med Tidaholm. 
I projektet ”Bilden av Tidaholm” bidrog många med sin syn på platsen 
Tidaholm. Under år 2018 och början av år 2019 fortsatte projektet med att 
arbeta fram ett platsvarumärke bestående av texter, bilder, logotyp med mera. 

Platsvarumärket ägs och får användas av alla som bor eller är verksamma i 
Tidaholm. Syftet med platsvarumärket är att öka kännedomen om platsen och 
knyta positiva associationer till Tidaholm.

Kommunledningsförvaltningens informationsavdelning anser att kommunen 
som organisation bör använda platsvarumärket för att marknadsföra platsen 
Tidaholm. Vid marknadsföring av, och information från, organisationen 
Tidaholms kommun kommer platsvarumärket inte att användas. 

Informationsavdelningen vill få i uppdrag att påbörja ett arbete med att 
avveckla användandet av två logotyper för kommunen som organisation samt 
att i övrigt revidera kommunens grafiska profil för att öka tydligheten i 
kommunens kommunikation.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 63/2019 ”Beslut om 

kommunens användning av platsvarumärket "Tidaholm"”, 2019-05-29.
 Tjänsteskrivelse ”Användning av platsvarumärket ”Tidaholm””, 

kommunikatör Miranda Bergsten, 2019-05-17.
 Kommunstyrelsens beslut § 95/2019 ”Information om Tidaholms 

platsvarumärke”, 2019-05-08.
 Bilden av Tidaholm, projektrapport.
 Grafisk profil.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att:

- kommunen ska använda platsvarumärket i enlighet med 
rekommendationer i den grafiska profilen för platsvarumärket.

- uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunens 
grafiska profil för att tydliggöra kommunens varumärke och ta fram 
en logotyp för kommunen som organisation. 

 Ida Davidsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen 
ska använda platsvarumärket i enlighet med rekommendationer i den 
grafiska profilen för platsvarumärket samt att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att revidera kommunens grafiska profil 
för att tydliggöra kommunens varumärke.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

JA:
Bifall till arbetsutskottets förslag.

NEJ:
Bifall till Davidssons förslag.

Omröstningen utfaller med:
JA: 5
NEJ: 5
AVSTÅR: 1

Ordföranden har utslagsröst och röstar JA.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.

Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Zelal Yesildeniz (S).

Följande röstar NEJ:
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida 
Davidsson (M), Peter Friberg (M).

Följande AVSTÅR:
Karin Olofsson (MP)

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:

- kommunen ska använda platsvarumärket i enlighet med 
rekommendationer i den grafiska profilen för platsvarumärket.

- uppdra åt kommunledningsförvaltningen att revidera kommunens 
grafiska profil för att tydliggöra kommunens varumärke och ta fram 
en logotyp för kommunen som organisation. 

Reservation
Peter Friberg (M), Ida Davidsson (M) och Ambjörn Lennartsson (M) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Davidssons förslag.

Sändlista
Kommunikationsavdelningen
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2019/109

§ 130 Beslut om antagande av riktlinje om e-förslag

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 föreslå kommunfullmäktige besluta 
att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av införande av 
e-förslag. Kommunfullmäktige kommer besluta i ärendet under sitt 
sammanträde 2019-05-27.

En revidering av arbetsordningen, där kommunfullmäktige beslutar att införa 
e-förslag, är första steget i införandeprocessen. Nästa steg är att 
kommunstyrelsen ska anta en riktlinje som närmare anger hur förslagen ska 
hanteras och fungera.

För att införandeprocessen ska gå så snabbt som möjligt har 
kansliavdelningen tagit fram ett utkast till riktlinje redan innan 
kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa e-förlag. Utkastet har stämts 
av med kommunfullmäktiges presidie.

Om kommunfullmäktige beslutar att e-förslag inte ska införas kommer ärendet 
om antagande av riktlinje för e-förslag inte behandlas av kommunstyrelsen 
eller dess arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 65/2019 ”Beslut om 

antagande av riktlinje om e-förslag”, 2019-05-29.
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje om e-förslag”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-05-21.
 Kommunstyrelsens beslut § 105/2019 ”Beslut om revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av införande av e-
förslag”, 2019-05-08.

 Utkast – Riktlinje e-förslag.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje om 

e-förslag.
 Peter Friberg (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje 

om e-förslag med ändringen att endast medborgare i Tidaholms 
kommun ska få lämna e-förslag samt att riktlinjen ska utvärderas efter 
ett år.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Fribergs förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje om e-förslag med 

ändringen att endast medborgare i Tidaholms kommun ska få lämna e-
förslag samt att riktlinjen ska utvärderas efter ett år.
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2018/358

§ 131 Beslut om besvarande av motion om ny förskola i 
Madängsholm

Ärendet utgår.
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2019/216

§ 132 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
dess arbetsutskott år 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2020. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 70/2019 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 
2020”, 2019-05-29.

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott år 2020”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2019-04-25.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 

kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
följande:
8 januari 5 februari 4 mars 1 april
6 maj 10 juni 12 augusti 2 september
7 oktober 4 november 25 november

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 
2020 enligt följande:
22 januari 19 februari 18 mars 22 april
27 maj 24 juni 19 augusti 23 september
21 oktober 11 november 16 december

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie 

sammanträdesdagar för år 2020 enligt följande:
8 januari 5 februari 4 mars 1 april
6 maj 10 juni 12 augusti 2 september
7 oktober 4 november 25 november

 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
följande:
22 januari 19 februari 18 mars 22 april
27 maj 24 juni 19 augusti 23 september
21 oktober 11 november 16 december

Sändlista
Samtliga nämnder
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2019/216

§ 133 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2020.

Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram följande förslag

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69/2019 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2020”, 
2019-05-29.

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 
2020”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-25.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträdesdagar under år 2020 enligt följande:
27 januari 24 februari 30 mars 27 april
25 maj 29 juni 31 augusti 28 september
26 oktober 30 november 21 december

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden 
under år 2020 ska kungöras i Västgöta-Bladet.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 
2020 enligt följande:
27 januari 24 februari 30 mars 27 april
25 maj 29 juni 31 augusti 28 september
26 oktober 30 november 21 december

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2020 ska kungöras i 
Västgöta-Bladet.
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2019/184

§ 134 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar årligen fram en sammanställning för att 
underlätta för kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga beslut som fattas 
verkställs. Förvaltningen ser att detta är ett led i kommunstyrelsens 
uppföljningsfunktion.

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med april år 
2019. 

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner 
eller medborgarförslag eftersom dessa redovisas separat.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67/2019 ”Beslut om 

uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunstyrelsen”, 
2019-05-29

 Rapport över uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunstyrelsen till och med april år 2019, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2019-04-10.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 

uppföljningen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.

31



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-12
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/184

§ 135 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att 
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas 
verkställs. 

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner 
eller medborgarförslag då de redovisas separat.

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med april år 
2019.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 68/2019 ”Beslut om 

uppföljning av ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 
2019-05-29.

 Rapport över uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige till och med april år 2019, kommunsekreterare 
Sofie Thorsell, 2019-04-10.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljningen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

lägga uppföljningen till handlingarna.
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2019/24

§ 136 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-05-08.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-06-04”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-06-04.
 Delegationsbeslut fattat av arkivansvarig, 2019-06-04.
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott, 

2019-06-03.
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2019-06-03.
 Delegationsbeslut fattat av inköpssamordnare, 2019-06-03.
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektören, 2019-05-27.
 Delegationsbeslut fattat av personalkonsult, 2019-05-21.
 Delegationsbeslut fattat av IT-chef, 2019-05-21.
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut) 

2019-05-01 – 2019-05-31”.
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichef, 2019-05-06.
 Delegationsbeslut fattat av personalchef, 2019-05-03.
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut) 

2019-04-01 – 2019-04-30”.

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

§ 137 Rapporter och inkomna skrivelser

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut 
inkomna under tiden 2010-04-30 – 2019-06-03.

KS 2019/20 SKL – Cirkulär 19:22 Överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, 
RiB 19, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision

KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019–
2022

KS 2019/65 Samordningsförbundet Östra Skaraborg - styrelseprotokoll 
2019-04-23 

KS 2019/98 Klimat 2030 - Årsberättelse 2018
KS 2019/98 Klimat 2030 - Uppföljning av den regionala kraftsamlingen för 

att nå klimatmålet i Västra Götaland
KS 2019/221 Information till ägare i Inera - angående skrivelse om Ineras 

nya styrelseordförande
KS 2019/247 Riksbyggens hållbarhetsredovisning för 2018
KS 2019/256 Sammanträdesplan SKL 2020
KS 2019/257 Information om anvisningsmodell och mottagande av 

ensamkommande barn inför 2020
KS 2019/265 Skrivelse Varför informeras inte allmänheten allsidigt om 

vindkraft?
KS 2019/266 Ett år med Kultur i Väst - 2018
KS 2019/272 Migrationsverket - Ersättning som ska stärka kommunernas 

möjlighet att låta ensamkommande unga bo kvar i kommunen 
under sin asylprocess

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-06-12”, 

registrator Marie Anebreid, 2019-04-30.

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

§ 138 Information från kommunalrådet

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Kommunalrådet, barn- och utbildningsnämndens ordförande, barn- och 

utbildningschefen och rektorn för Fröjereds skola ska träffa 
föräldraföreningen i Fröjered.

 Kommunalrådet har kallat till ett extra personalutskott. 

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2019/2

§ 139 Information från kommundirektören

Ärendet utgår.

36



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-12
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/51

§ 140 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd

Sammanfattning av ärendet
Othmar Fiala (S) informerar om följande:
 Nämnden håller budgeten under årets första månader.
 Nämnden kommer ha ett sparkrav på en miljon kronor år 2020 

samtidigt som det finns behov av att köpa in en ny stegbil.
 Personalsituationen är bra över lag men det saknas deltidsbrandmän i 

Götene.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2019/22

§ 141 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstarerar att det har inkommit ett protokoll från 
kommunalförbundet.

Zelal Yesildeniz (S) informerar om följande:
 Samtliga kommuners kommunstyrelser har fått i uppdrag att ha en 

workshop för att diskutera vad som är bäst för Skaraborg samt hur 
Skaraborgs konkurrenskraft kan stärkas.

Runo Johansson (L) informerar om följande:
 Under föregående styrelsemöte diskuterades gymnasieprislistan.

Beslutsunderlag
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelses sammanträde 

2019-05-10.

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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2019/52

§ 142 Rapport från de kommunala bolagen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstarerar att det har inkommit protokoll från bolagen.

Beslutsunderlag
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-04-29.
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s bolagsstämma, 2019-04-29
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-04-29.
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s bolagsstämma, 2019-04-29.
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-04-29.
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s bolagsstämma, 2019-04-29

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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