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2019/14

§ 110 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen
dagordning.
Ordföranden föreslår att ett nytt ärende” Fyllnadsval av ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Anna Wik (MP)” läggs till på dagordningen efter
ärende 11.
Ordföranden föreslår därefter kommunfullmäktige besluta att godkänna
dagordningen med ovanstående ändringar.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med
ändringen att ett nytt ärende” Fyllnadsval av ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Anna Wik (MP) läggs till på dagordningen
efter ärende 11.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/16

§ 111 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Elin Eklöf ställer följande fråga till barn-och utbildningsnämndens ordförande:
”Jag undrar hur mycket de anpassningar som krävs för att bedriva
förskoleverksamhet på Rosenberg och Forsen beräknas kosta samt hur
mycket man beräknat kunna spara i och med åtgärden att förflytta 5-åringar till
dessa skolor?”
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson (S) besvarar
frågan från Elin Eklöf.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Elin Eklöf är besvarad.
Sändlista
Elin Eklöf

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/15

§ 112 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp skyltar för att
uppmärksamma bilister om änder vid Östra Drottningvägen, 2019-0928.
 Motion från Peter Friberg (M) med flera om justering av protokoll i
kommunfullmäktige och i styrelse/nämnd/utskott, 2019-10-28.
 Motion från Birgitta Andersson (L) med flera om ansökan från EU-s
utvecklingsfonder och riktade statsbidrag, 2019-10-28.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare Anna Wik (MP) i
kommunfullmäktige 2019-10-16.
 Dom från förvaltningsrätten i Jönköping om Laglighetsprövning enligt
kommunallagen (2017:725) 2019-10-02.
 Revisorernas rapport avseende granskning av delårsrapport 31
augusti 2019- Tidaholms kommun, 2019-10-21.
 Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2019-10-21.
 Fråga från Ida Davidsson (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande
angående information till kommunfullmäktige om gemensam
kostenhet. Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S)
besvarar frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om att
sätta upp skyltar för att uppmärksamma bilister om änder vid Östra
Drottningvägen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta Peter Friberg (M) med fleras
motion om justering av protokoll i kommunfullmäktige och i
styrelse/nämnd/utskott till kommunstyrelsen för beredning.
 Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta Birgitta Andersson (L) med
fleras motion om ansökan från EU-s utvecklingsfonder och riktade
statsbidrag till kommunstyrelsen för beredning.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ersättare Anna Wik (MP) i kommunfullmäktige till
handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga Dom från förvaltningsrätten i
Jönköping om Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) till
handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapport avseende granskning av
delårsrapport 31 augusti 2019- Tidaholms kommun till handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisorernas bedömning av
delårsrapporten till handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Ida Davidsson är
besvarad.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Sändlista
Förslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden
Anna Wik
Revisorerna
Ida Davidsson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/331

§ 113 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari - augusti år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar en sammanställd delårsrapport per augusti för
Tidaholms kommun.
År 2019 har Tidaholms kommun ett budgeterat resultat på 22,8 mnkr vilket
motsvarar 3,0 procent av skatter och bidrag. Prognosen efter augusti månad
visar ett resultat på -2,0 mnkr, vilket är ett underskott mot budget på 24,2
mnkr. Resultatet motsvarar -0,3 procent av skatter och bidrag vilket betyder att
kommunen inte uppnår sitt målvärde för god ekonomisk hushållning.
Underskottet mot budget beror till stor del på social- och omvårdnadsnämnden
som prognostiserar ett underskott på 17,8 mnkr och barn- och
utbildningsnämnden som prognostiserar ett underskott på 5,0 mnkr.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr medan
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en
budget i balans.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen beslut § 166/2019 ” Beslut om delårsrapport för
Tidaholms kommun avseende januari - augusti år 2019”, 2019-10-02.
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport januari - augusti 2019”, controller
Louise Holmvik, 2019-09-12.
 Delårsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari -augusti 2019.
 Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari - augusti 2019.
 Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnd avseende januari-augusti
2019.
 Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari augusti 2019.
 Delårsrapport för social- och omvårdnadsnämnden avseende
januari - augusti 2019.
 Delårsrapport för jävsnämnden avseende januari - augusti 2019.
 Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari - augusti
år 2019.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/233

§ 114 Beslut om strategisk plan och budget för åren 2020-2022
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för
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 för år 2020 innefattar:
- Nettokostnader på 716 874 tkr (kommunbidrag).
- Investeringsbudget på 151 517 tkr för skattefinansierad verksamhet
och 3 800 tkr för affärsdrivande verk.
- Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 167 ” Beslut om strategisk plan och
budget för åren 2020-2022”, 2019-10-02.
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport januari - augusti 2019”, controller
Louise Holmvik, 2019-09-12.
 Strategisk plan och budget 2020-2022.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att för år 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 låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt
210 000 000 kr.
 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2020.
 att indexeringen på internhyresbelopp för år 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 samt leasingförpliktelser per 1 januari
respektive verksamhetsår.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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att föreslå förlänga SAM-kraft för år 2020 och att medel tas från
Lokala utvecklingsreserven (LUR) till maximalt 1 800 tkr. Samtliga
3 tjänster i projektet finansieras av LUR medel.
att fastställa strategisk plan och budget 2020-2022.

-

Kommunstyrelsen föreslår 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 resultatet är
positivt och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och
kommunal ekonomisk utjämning.

-

Runo Johansson (L) och Zelal Sara Yesildeniz (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
 att för år 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 låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt
210 000 000 kr.
 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2020.
 att indexeringen på internhyresbelopp för år 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 samt leasingförpliktelser per 1 januari
respektive verksamhetsår.
 att föreslå förlänga SAM-kraft för år 2020 och att medel tas från
Lokala utvecklingsreserven (LUR) till maximalt 1 800 tkr. Samtliga
3 tjänster i projektet finansieras av LUR medel.
 att fastställa strategisk plan och budget 2020-2022.


Ordförandes sign

Kommunfullmäktige beslutar 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

Justerandes sign

Justerandes sig
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att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är
positivt och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och
kommunal ekonomisk utjämning.

Sändlista
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/337

§ 115 Beslut om förnyad borgensförbindelse till Kommuninvest
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
För att Kommuninvest ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden har
föreningen som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar enligt separat
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Tidaholms kommuns
borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet
är det av mycket stor vikt att Tidaholms kommun på nytt fattar ett beslut i
fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt
därefter undertecknar en separat bekräftelse av borgensförbindelsen.
Samtliga medlemmar har även tecknat ett separat regressavtal med
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal är av avgörande
betydelse för medlemskap i föreningen och även de behöver tecknas om.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 168/2019 ”Beslut om förnyad
borgensförbindelse till Kommuninvest”, 2019-10-02.
 Tjänsteskrivelse ”Förnyad borgensförbindelse till Kommuninvest”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2019-08-29.
 Skrivelse från Kommuninvest, 2019-05-03.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att Tidaholms kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 26 oktober 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Tidaholms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tidaholms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 att Tidaholms kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Tidaholms kommun den 1 november 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
att Tidaholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat
av Tidaholms kommun den 1 november 2011, vari Tidaholms
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse Anna-Karin Skatt och Eva Thelin att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
 att Tidaholms kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 26 oktober 2010
(”Borgensförbindelsen”), vari Tidaholms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tidaholms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 att Tidaholms kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Tidaholms kommun den 1 november 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
 att Tidaholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat
av Tidaholms kommun den 1 november 2011, vari Tidaholms
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
 att utse Anna-Karin Skatt och Eva Thelin att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
Sändlista
Kommuninvest
Ekonomiavdelningen
Anna-Karin Skatt
Eva Thelin

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/123

§ 116 Beslut om rapport över medborgarförslag som har beretts
och beslutats av nämnder
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 171/2019 ” Beslut om rapport över
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder”, 201910-02.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag som har beretts och
beslutats av nämnder 2019-03-20 – 2019-09-18”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2019-09-16.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 117 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag som
har inkommit till fullmäktige men inte slutbehandlats av
fullmäktige eller nämnd
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2019-09-18 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen beslut § 172/2019 ” Beslut om rapport över motioner
och medborgarförslag som har inkommit till fullmäktige men inte
slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd”, 2019-10-02.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag som
har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2019-09-18 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-09-16.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2019/391

§ 118 Besvarande av fråga angående tilläggsbeställning av TGShall
Ärendet
Ingemar Johansson (L) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 201909-30 en fråga till kommunstyrelsens samt kommunfullmäktiges ordförande
angående tilläggsbeställning av TGS-hall.
Kommunstyrelsens ordförande Anna- Karin Skatt (S) besvarar frågan.
Beslutsunderlag
 Fråga från Ingemar Johansson (L).
Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
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§ 119 Besvarande av fråga angående verkställande av beslut
Sammanfattning
Ingemar Johansson (L) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 201909-30 en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående verkställande av
kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S) besvarar frågan.
Ingemar Johansson (L) lämnar en replik på Anna-Karin Skatts svar.
Beslutsunderlag
 Fråga från Ingemar Johansson (L).
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
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§ 120 Beslut om entledigande från uppdrag Anna Wik (MP)
Sammanfattning av ärendet
Anna Wik (MP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande, 2019-10-17.
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Wik (MP) från sitt
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Wik (MP) från sitt
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Sändlista
Anna Wik
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§ 121 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter
Anna Wik (MP)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Anna Wik (MP).
Beslutsunderlag
 Kommunsfullmäktiges beslut § 120/2019 ” Beslut om entledigande från
uppdrag Anna Wik (MP)” 2019-10-28
Förslag till beslut
- Karin Olofsson föreslår kommunfullmäktige besluta utse Stig
Emanuelsson (MP) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Stig Emanuelsson (MP) till
ledamot i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2019-10-292022-12-31.
Sändlista
Stig Emanuelsson
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 121 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 20.20.
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