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2018/6

§ 192 Delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet

Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-09-19 1.17 Beslut om 
Almedalen 2019

2018/6

Beslut fattade av ekonomichef

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-09-07 5.1 Byte av 
beslutsattestanter 2017/348

Delegationsbeslut om nyanställningar enligt beslutsnummer 4.1 fattade av 
respektive förvaltningschef eller annan delegat 2018-09-01-2018-10-29.

Beslutsunderlag
 Förteckning över nyanställda delegationsbeslut 2018-09-01-2018-10-

29.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.
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2018/7

§ 193 Rapporter och inkomna skrivelser 2018

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2018-09-22 – 2018-10-30.

KS 2018/3 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg – 
delårsrapport augusti 2018

KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:35 Preliminär utjämning för år 2019
KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:36 Sänkt premie för TFL-KL år 2019
KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:37 Budgetförutsättningar för åren 2018-

2021
KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:39 Uppsägning på grund av personliga 

skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56
KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med samtliga 

fackliga organisationer om vissa frågor om 
sommartid/vintertid

KS 2018/120 Samordningsförbundet Östra Skaraborg – delårsrapport 1 
januari-31 augusti 2018

KS 2018/120 Samordningsförbundet Östra Skaraborg – protokoll 4 208
KS 2018/120 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 

oktober 2018 - Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för 
verksamhetsåret 2017

KS 2018/171 Tolkförmedling Väst - Delårsrapport 2018
KS 2018/171 Tolkförmedling Väst – revisorernas bedömning av 

delårsrapport 2018
KS 2018/316 SKL – Kompetenssatsning för förtroendevalda och 

tjänstemän

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 
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2017/177

§ 194 Beslut om motion - förbättrad lekplats i Madängsholm

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Ider (V) har inkommit med en motion om förbättrad lekplats i 
Madängsholm. 

Motionären menar att det på lekplatsen i Madängsholm saknas redskap för 
barn som är fem år eller äldre. Hon menar att det fanns fler redskap på den 
gamla lekplatsen innan den flyttades. Motionären saknar lekhus, babygunga, 
klätterställning och en bred rutschkana på pulkabacken. Motionären önskar 
även att det ska finnas en linbana. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden och kommunstyrelsen beslutade 
föreslå kommunfullmäktige att avslå den. Kommunfullmäktige beslutade dock 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motiveringen var att det inte 
skett någon medborgardialog inför förändringar samt att redskap tagits bort 
utan att ersättas vilket sammantaget för att kommunens mål om lekplatser i 
Tidaholm passande för alla åldrar och med geografisk spridning inte uppfylls.
Efter återremitteringen skickades motionen åter till tekniska nämnden för att 
utreda återremitteringen och genomföra en medborgardialog samt kontrollera 
att lekplatsen uppfyller kommunens mål om lekplatser. 

Tekniska nämnden har genomfört en medborgardialog tillsammans med 
Madängsholms samhällsförening och andra med intresse i lekplatsen och 
dess utveckling. Vid uppföljningen beslutades vilka lekredskap som är aktuella 
för lekplatsen. Dessa lekredskap har köpts in och arbetet har påbörjats, enligt 
uppgift från arbetsledare Kristian Bertilsson på tekniska förvaltningen.

Med hänsyn till att nya lekredskap har köpts in till lekplatsen, bl.a. linbana, 
lekhus, släntrutsch från kullen och klätteranläggning vilka efterfrågades av 
motionären, har tekniska nämnden verkställt förslaget i motionen. 
Kommunstyrelsen bör därför föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2018 ” Beslut om 

motion - förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2018-10-17
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om förbättrad 

lekplats i Madängsholm”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-10-05
 Tekniska nämndens beslut § 102 ”Beslut angående komplettering av 

medborgardialog – förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2018-09-13
 Tjänsteskrivelse medborgardialog, arbetsledare Kristian Bertilsson
 Kommunfullmäktiges beslut § 16/2018 ”Beslut om besvarande av 

motion om förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2018-01-29
 Tekniska nämndens beslut § 107/2017, ”Beslut om remiss av motion 

om förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2017-10-19 
 Barnrättsutredning, Thomas Lindberg förvaltningsassistent, 2017-10-

04
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 Motion ”Motion till Tidaholms kommun angående: Förbättrad lekplats i 
-Madängsholm”, Lisbeth Ider (V), 2017-04-23

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla 

motionen.
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2018/318

§ 195 Beslut om intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje 
för intern kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt. I 2019 års interna kontrollplan visas vilka aktiviteter och 
kontrollåtgärder som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är 
ändamålsenlig och effektiv samt att den följer lagar och regler. 

Kommunstyrelsens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys utförd av 
kommunledningsförvaltningens olika avdelningar där avdelningarna har 
genomfört riskanalyser av sina specifika verksamhetsområden, vilka sedan 
sammanställts i en intern kontrollplan. 

I den interna kontrollplanen ingår de rutiner/processer som innehåller risker 
med minst 15 poäng. Sammantaget är det nio aktiviteter/kontrollåtgärder som 
är upptagna i 2019 års plan. Uppföljningen av kontrollerna kommer att 
redovisas till kommunstyrelsen i mars 2020. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 107/2018 ”Beslut om intern 

kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen”, 2018-10-17
 Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen”, 

kanslichef Anna Eklund, 2018-10-01
 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2019

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat 

förslag till intern kontrollplan för år 2019. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till intern 

kontrollplan för år 2019. 

Sändlista
Samtliga avdelningar kommunledningskontoret
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2018/326

§ 196 Information om Budget och handlingsplan 2019 - Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB

Sammanfattning av ärendet
Ingela Backman, styrelseordförande och Mattias Andersson, VD, informerar 
kommunstyrelsen om 2019 års budget och handlingsplaner för Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms bostads AB.

Beslutsunderlag
-  

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2018/303

§ 197 Beslut om bokningsavgift småhustomter

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av utbyggnad av bostadsområde Rosenberg och ett stort 
intresse avseende tomtförvärv har frågan om bokningsavgift för småhustomter 
kommit upp i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden anför att avgiften dels bör motsvara någon del av de 
administrativa kostnaderna dels få intressenter att tänka över sin framtida 
bostadsinvestering. Tekniska nämnden har därför fattat beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag om en bokningsavgift om 500 
kr/bokningsanmälan för planerade områden vilken dras av på det slutliga 
tomtpriset vid tomtköpet. Om bokning tas tillbaka återfås inte 
bokningsavgiften.

De idag få färdigplanerade villatomter som finns tillgängliga kan dock 
förvärvas omedelbart utan bokningsavgift.

Med hänsyn till att detta är en ny avgift som införs får beslutet anses dels vara 
av principiell beskaffenhet dels en viktig ekonomiska fråga, vilket betyder att 
kommunfullmäktige ska fatta beslutet (5 kap. 1 § kommunallagen).

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 108/2018 ”Beslut om 

bokningsavgift småhustomter”, 2018-10-17
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till bokningsavgift för småhustomter”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2018-10-16
 Tekniska nämndens beslut § 104/2018 ”Beslut angående förslag till 

bokningsavgift småhustomter”, 2018-09-13.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 
- anta en bokningsavgift om 500 kr/bokningsanmälan för planerade 

områden vilken dras av på det slutliga tomtpriset vid tomtköpet.
- om bokning tas tillbaka återfås inte bokningsavgiften.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
- anta en bokningsavgift om 500 kr/bokningsanmälan för planerade 

områden vilken dras av på det slutliga tomtpriset vid tomtköpet.
- om bokning tas tillbaka återfås inte bokningsavgiften.

10



1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-07
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/348

§ 198 Beslut om firmatecknare från och med 2018-11-01

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har överlämnat förslag till firmatecknare för 
Tidaholms kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med 2018-
11-01.

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

Anna-Karin Skatt Eva Thelin
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

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

Henrik Johansson Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Controller Redovisningsansvarig

med kontrasignering med en annan av följande personer:

Petra Larsson Jessica Claesson
Ekonomiassistent E-handelsansvarig

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, utse var och en 
för sig av följande personer:

Petra Larsson Jessica Claesson
Ekonomiassistent E-handelsansvarig

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, utse 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 utse 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
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 109/2018 ”Beslut om 

firmatecknare fr.o.m. 2018-11-01”, 2018-10-17
 Tjänsteskrivelse ”Firmatecknare Tidaholms kommun”, 

förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2018-10-02

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättat förslag på firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2018-
11-01.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 

firmatecknare. Förslaget gäller från och med 2018-11-01.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2016/228

§ 199 Beslut om projekt Samkraft återföring av utvecklingsmedel

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016 § 196 att ur den lokala utvecklingsreserven 
(LUR) avsätta medel för det sociala investeringsprojektet ”en social 
framtidsinvestering” ”Samkraft”.

Social- och omvårdnadsnämnden har i samarbete med barn- och 
utbildningsnämnden utarbetat en arbetsmetod för tidiga förebyggande insatser 
avseende barn i förskoleåldern. Metoden prövas nu under tre år i projektform, 
projektet startade under mars 2017. Barn- och utbildningsnämnden är ägare 
av projektet som kallas för Samkraft.

Enligt riktlinjen för LUR ska medel som tas ur fonden betalas tillbaka för att ge 
utrymme för nya sociala investeringar. Fonden är en del av Tidaholms 
kommuns egna kapital. I årsredovisningen för 2017 uppgår fondens värde till 
11 977 tkr. Medel som beslutas och utnyttjas ur fonden kostnadsförs för 
innevarande år.

Enligt beslutet i kommunstyrelsen 2016 § 196 ska barn- och 
utbildningsnämnden återkomma med hur återbetalningen av medel ska ske till 
LUR. Båda berörda verksamhetsnämnderna barn- och utbildningsnämnden 
samt social- och omvårdnadsnämnden har inkommit med ett beslut och 
beskrivit problematiken kring att återbetala medel till fonden. Problematiken 
beror främst på att effekterna är mycket svåra att mäta samt att effekterna 
kommer långt efter att projektet är avslutat. 

Verksamhetsnämnderna beskriver de positiva effekter som projektet har fått 
och är nöjda med resultatet som har kommit fram ur projektet.

Projektet finansieras med medel ur LUR fram till och med 2019. 

I riktlinjerna för LUR framgår att kommunstyrelsen har möjlighet att justera 
återbetalningstiden för projektet när återbetalning ska ske till LUR. I beslutet i 
kommunstyrelsen 2016 § 196 ska återbetalning ske från och med 2019 
genom minskat kommunbidrag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 110/2018 ”Beslut om 

projekt Samkraft återföring av utvecklingsmedel”, 2018-10-17
 Tjänsteskrivelse ”Projekt Samkraft återföring av utvecklingsmedel”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2018-09-25
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 57/2018 ”Beslut om återföring 

av medel till den lokala utvecklingsreserven”, 2018-04-26
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 31/2018 ”Beslut avseende 

återföring av projektmedel till den lokala utvecklingsreserven”, 2018-
03-20
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 Tjänsteskrivelse ”Återföring av medel till den lokala 
utvecklingsreserven”, socialchef Bengt Höglander, 2018-02-08

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att skjuta upp 

återbetalningen tills projektet är slutfört och beslut gällande 
återbetalning sker i samband med att slutrapporten redovisas till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp återbetalningen tills projektet 

är slutfört och beslut gällande återbetalning sker i samband med att 
slutrapporten redovisas till kommunstyrelsen.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2018/60

§ 200 Beslut om projektering ombyggnad Smedjegatan 11

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 2018/104 att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att i samråd med tekniska nämnden genomföra en 
förstudie gällande ombyggnation av lokalerna på Smedjegatan plan 2.

Inom barnomsorg och skola i Tidaholms kommun hyrs lokaler både externt 
och internt. Lokaler på Smedjegatan utnyttjas inte till fullo vilket det bör göras 
för att kunna gå ur hyrda lokaler. Lokalerna på Smedjegatan bör byggas om 
för att kunna nyttjas flexibelt utifrån verksamheternas behov.

En förstudie för ombyggnation av andra våningen på Smedjegatan har 
genomförts av barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden i samråd. 
Målet med projektet är att gå ur idag externt hyrda lokaler och inrymma 
verksamheten i kommunens egna lokaler. Lokalerna på Smedjegatan plan 2 
utnyttjas inte till fullo och är bra lokaler för att inrymma verksamhet som i dag 
bedrivs i externt hyrda lokaler.

Ombyggnationen är uppskattad till 2 300 000 kr av tekniska nämnden vilket 
medför en ökad kostnad på 126 500 kr år 1. Idag betalar barn- och 
utbildningsnämnden en hyra på 121 360 kr för de externt hyrda lokalerna vars 
verksamhet kommer inrymmas på Smedjegatan. Barn- och 
utbildningsnämnden har ställts sig positiv till projektet och beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen gå vidare och ge uppdraget att starta en projektering vilket 
är nästa steg i investeringsprocessen.

De ekonomiska effekterna av projektet år 1 innebär att hyreskostnaden är 
oförändrad jämfört med dagens nivå. Redan år 2 kommer dock 
hyreskostnaderna bli lägre än vad de är idag. Detta tillsammans med att 
kommunen har bättre möjligheter till anpassningar och förändringar i egna 
lokaler samt att kommunens övrigande strategiska mål för god ekonomisk 
hushållning innebär att vi ska ha ett effektivt lokal utnyttjande vilket detta 
projekt bidrar till.

Projektet omfattning med en investering på 2 300 000 kr är av mindre 
karaktär. Projektet har dragit ut på tiden och för att snabba upp processen 
föreslås en förenkling av investeringsprocessen. När projekteringen är 
genomförd ska barn- och utbildningsnämnden godkänna projekteringen. Inget 
nytt beslut krävs från kommunfullmäktige så länge projektet ryms inom 
beslutat budget.

Investeringsbudgeten för projektet inklusive projektering uppgår till 2 300 000 
kr.
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 111 ”Beslut om 

komplettering projektering ombyggnad Smedjegatan 11”, 2018-10-17
 Tjänsteskrivelse ”Projektering ombyggnation Smedjegatan”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2018-10-05
 Tekniska nämndens beslut § 99/2018 ” Beslut om komplettering 

projektering ombyggnad Smedjegatan 11” 2018-09-13
 Barn och utbildningsnämndens beslut § 110/2018 ” Beslut om 

komplettering projektering ombyggnad Smedjegatan 11” 2018-09-13
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av förstudie ombyggnation Smedjegatan 

11”, rektor Ci Olofsson, 2018-08-20
 Hyreskostnader Smedjegatan 11 efter ombyggnation, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att:
- ge i uppdrag till tekniska nämnden att genomföra en projektering i 

enlighet med förstudien.
- efter godkänd projektering av barn och utbildningsnämnden upphandla 

i enlighet med projekteringen och inom beslutad investeringsbudget.
- medel för projektet avsätts i samband med reviderad budget 2019-

2021.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
- ge i uppdrag till tekniska nämnden att genomföra en projektering i 

enlighet med förstudien.
- efter godkänd projektering av barn och utbildningsnämnden upphandla 

i enlighet med projekteringen och inom beslutad investeringsbudget.
- medel för projektet avsätts i samband med reviderad budget 2019-

2021.
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2018/240

§ 201 Beslut om samverkansavtal och reglemente för nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 24 maj 2018, 
§ 16 att föreslå kommunstyrelserna i Falköpings, Götenes, Skaras och 
Tidaholms kommuner att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att 
fatta beslut om nytt samverkansavtal och reglemente för nämnden att gälla 
från och med den 1 januari 2019. 

Anledningen till att ändringar i avtal och reglemente har föreslagits är att 
framkom önskemål om revidering vid ett dialogmöte mellan kommunerna i 
mars 2018. Det tilläggsavtal som tidigare funnits blir inaktuellt då 
infasningsperioden vad gäller budgeten är över år 2019 vilket innebär att den 
ekonomiska styrmodellen ska gälla fullt ut för samtliga kommuner. Mot 
bakgrund av detta har det funnits anledning att se över avtalet och 
reglementet.

Efter nämndens beslut har kommuncheferna i medlemskommunerna träffats 
tillsammans med ekonomichefer och förvaltningschef för 
samhällsskyddsförvaltningen för att ytterligare bereda förslaget. Då ändrades 
nämndens förslag bland annat vad avser uppgifterna för 
säkerhetssamordning. Enligt förslag daterat 180920 från 
medlemskommunernas kommunchefer ska kommunernas uppgifter om 
säkerhetssamordning allt jämt vara frivilligt för kommunerna att föra över på 
nämnden. Det förtydligas även att i säkerhetssamordning ingår uppgifter kring 
civilt försvar. 

Utöver dessa ändringar föreslår kommuncheferna i likhet med nämnden i 
huvudsak följande förändringar: 
 

 Tilläggsavtalet om ekonomisk fördelningsmodell tas bort eftersom 
modellen blir inaktuell år 2019.

 Den miljon som ska belasta Falköpings kommun i den ekonomiska 
fördelningsmodellen ska räknas upp enligt index från och med år 2020.

 Det förtydligas att ansvar enligt förordning om skydd mot olyckor 
innefattas i nämndens verksamhet.  

 Det införs hänvisningar till nya kommunallagen och 
dataskyddsförordningen. 

 Det förtydligas att semesterlöneskuld ska regleras mellan Falköpings 
kommun som är anställningsmyndighet och Skara kommun.

Det kan även noteras att ett önskemål om färre ersättare i nämnden inte har 
tagits med i förslaget eftersom 9 kap. 24 § kommunallagen inte medger färre 
ersättare än nämndsledamöter i en gemensam nämnd.

Enligt 9 kap. 22 § kommunallagen ska en gemensam nämnds uppgifter 
närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna. 
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Då nya synpunkter framkommit från kommuncheferna efter nämndens beslut 
föreslår kommunledningsförvaltningen att dessa synpunkter ska beaktas. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att anta föreslaget avtal och reglemente, 
daterade 20 september 2018, om gemensam nämnd för samhällsskydd för 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner. Avtalet och 
ändringen i reglementet gäller från och med den 1 januari 2019 och ersätter 
tidigare avtal, tilläggsavtal samt reglemente. Ändringen i reglementet tas upp i 
ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2017:07. Besluten i 
punkterna 1-3 föreslås gälla under förutsättning att Götenes, Skaras och 
Falköpings kommuner antas likalydande förslag till avtal och reglemente. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ” § 112/2018 Beslut om 

samverkansavtal och reglemente för nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg”, 2018-10-17

 Tjänsteskrivelse ”beslut om samverkansavtal och reglemente för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2018-10-01

 Förslag till ändring av reglemente för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg, 2018-09-20

 Förslag till ändring av samverkansavtal gällande samhällsskydd 
mellersta Skaraborg, 2018-09-20

 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 16/2018 
”revidering samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden SMS”, 2018-05-24

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:
- anta föreslaget avtal och reglemente, daterade 20 september 2018, 

om gemensam nämnd för samhällsskydd för Falköpings, Götenes, 
Skaras och Tidaholms kommuner. 

- avtalet och ändringen i reglementet gäller från och med den 1 januari 
2019 och ersätter tidigare avtal, tilläggsavtal samt reglemente. 

- Besluten i punkterna 1-3 gäller under förutsättning att Götene, Skara 
och Falköpings kommuner antar likalydande förslag till avtal och 
reglemente.
 

- Ordförande föreslår att kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen 
vid nästkommande sammanträde ska få information från 
kommunledningsförvaltningen kring innehållet reglementets § 9 
”Ersättarnas tjänstgöring”. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
- anta föreslaget avtal och reglemente, daterade 20 september 2018, 

om gemensam nämnd för samhällsskydd för Falköpings, Götenes, 
Skaras och Tidaholms kommuner. 
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- avtalet och ändringen i reglementet gäller från och med den 1 januari 
2019 och ersätter tidigare avtal, tilläggsavtal samt reglemente. 

- besluten i punkterna 1-3 gäller under förutsättning att Götene, Skara 
och Falköpings kommuner antar likalydande förslag till avtal och 
reglemente. 

 Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde ska få information från kommunledningsförvaltningen 
kring innehållet i reglementets § 9 ”Ersättarnas tjänstgöring”.
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2018/271

§ 202 Beslut om överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande 
riktlinjer

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har beslutat 2018-06-08 att rekommendera 
medlemskommunerna att anta ”överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”

Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § ”113/2018 Beslut om 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”, 2018-10-17

 Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”, 
kanslichef Anna Eklund, 2018-10-01

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut  § 70/2018 ”Beslut om 
överenskommelse samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård” 2018-09-11.

 Skaraborgs kommunalförbunds beslut §55/2018 ”Förslag till beslut 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”, 2018- 06-08.

 Skaraborgs kommunalförbund, Bilaga 19 Överenskommelse och 
riktlinje samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta ”överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill 
hörande riktlinjer”.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

anta ”överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”.
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2017/334

§ 203 Beslut om revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I den nyligen antagna delegationsordningen för kommunstyrelsen har i två fall 
felaktiga lagrumshänvisningar gjorts, vilket har korrigerats (p. 1.13 och 1.15 i 
nya versionen). 

Dessutom har ett tillägg gjorts, ”Ändra beslut” (p.1.14). 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114 ”Beslut om revidering 

av delegationsordning för kommunstyrelsen”, 2018-10-17
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av delegationsordning”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2010-10-16
 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 

delegationsordningen för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat 
förslag. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för 

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag. 
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2018/323

§ 204 Beslut om reviderad Strategisk plan och budget 2019-2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018§85 att godkänna Strategisk plan och 
budget 2019-2021. I ärendet framgår att budgeten revideras om 
kommunfullmäktige fattar något beslut som påverkar budgeten eller om större 
omvärldsförändringar sker som påverkar budgeten.

Förändringar i Skatter och generella bidrag 
I samband med att budgeten revideras har budgeten uppdaterats med en ny 
skatteunderlagsprognos. Den nya prognosen visar på lägre intäkter av skatter 
och bidrag motsvarande 0,9 mnkr.

Förändringar i Driftsbudgeten
Samhällstjänst Mellersta Skaraborg (räddningstjänst) är reviderad till 11,6 
mnkr. 

Nettokostnaderna och budgetramarna för nämnderna är oförändrade. 

Justeringen för de lägre skatter och bidrag tas från riktade budgetprioriteringar 
som ligger centralt på kommunstyrelsen men är inte del av verksamheternas 
ramar. 

Förändringar i Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är nu uppdaterat med investeringar för cirkulationsplats 
Rosenberg, inventarier för Rosenbergskolan, inventarier för LSS boende, 
investeringsprojekt för Barnens hus (lokal), investeringsprojekt 
Ungdomsverksamhet (lokal), investeringsprojekt Smedjegatan (lokal), och 
årligen återkommande reinvesteringar för VA. 

Investeringar i renhållningsverksamheten är oförändrade. 

För att klara kommande investeringsvolym bör kommunen frigöra kapital till 
investeringar för att minska lånebehovet. Därför bör kommunen avyttra egen 
ägda lokaler som kommunen ej bedriver egen verksamhet i. De tillkomna 
investeringarna resulterar i ett ökat lånebehov med ytterligare 25 mnkr, vilket 
betyder en upplåning på totalt 60 mnkr år 2020. 

Den strategiska planen och budgeten för 2019-2021 har uppdaterats med de 
nya förutsättningarna.

Med anledning av de försämrade ekonomiska förutsättningarna behöver 
kommunen genomföra en översyn av verksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förutsättningar och konsekvenser 
av följande uppdrag utreds:

- Kostenhet
- utredning av kapital och driftskostnader för våra fastigheter
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Beslutsunderlag
 Strategisk plan och budget 2019-2021
 Kommunfullmäktiges beslut 2018§85 ”Beslut om strategisk plan och 

budget 2019-2021”, 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad Strategisk plan och budget 2019-2021” 

controller Louise Holmvik

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna revideringen av strategisk plan och budget 2019-2021
- övriga beslut som fattades i KF 2018§84 kvarstår

- Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

- uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda ovanstående 
uppdrag.

- Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa 
samtliga beslutspunkter gällande strategisk plan och budget 2019-
2021 eftersom nya kommunfullmäktige tillträdde 2018-10-15. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
- godkänna revideringen av strategisk plan och budget 2019-2021.
- för 2019 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona
-  beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt SKL:s 
rekommendation (cirkulär 18:5)

-  ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2019. 

- indexeringen på internhyresbelopp för 2019 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
högst 1,2 %

- för år 2019 ta ut en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen gått 
i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på låneskulden 
per 1 januari respektive verksamhetsår.

- målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet skall uppnås, 
vilket innebär:
- att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt
- att det övergripande finansiella målet skall vara att resultat är positivt 
och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.
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 Kommunstyrelsen beslutar att:
- uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda ovanstående 

uppdrag.
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2018/206

§ 205 Beslut om riktlinje för kommunal markanvisning

Sammanfattning av ärendet
Tekniska har tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat ett 
förslag till riktlinje för markanvisning. Ett markanvisningsavtal ger en intressent 
en möjlighet att i ett anvisat område under en bestämd tid utreda 
förutsättningar för exploatering som sedan kan övergå i ett avtal om 
marköverlåtelse.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2018 ”Beslut om antagande av 

riktlinje för markanvisning”, 2018-08-22
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Riktlinje markanvisning”, 

kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-23
 Beslut tekniska nämnden § 68/2018 ”Beslut angående Riktlinje 

Markanvisning”
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje Markanvisning”, teknisk chef Kjell Jonsson, 

2018-04-25
 Riktlinje Markanvisning

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att anta riktlinjen för markanvisning enligt upprättat 
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

riktlinjen för markanvisning enligt upprättat förslag.
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2018/349

§ 206 Beslut om frigörande av mark till Tidaholms 
Brukshundsklubb

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25 att försälja mark till 
Specialfastigheter. Den förvärvade marken är i anslutning till 
Specialfastigheters nuvarande anläggning.

Med anledning av detta kommer arrendeavtalet med Tidaholms 
brukshundsklubb att behöva förändras alternativt sägas upp. 
Brukshundsklubbens har idag en klubbstuga inklusive en gräsplan som 
behöver flyttas.

Ärendet har beretts av tekniska nämnden där nämnden framhåller att 
brukshundsklubbens klubbstuga samt gräsplan behöver flyttas. Inför en 
kommande flytt har det förts diskussioner med Brukshundsklubben där 
föreningen har framfört önskemål om att flytta hela anläggningen till ett gärde 
angränsande till de av TG&IF arrenderade gräsplanerna, Nyborg (Alternativ 
1). 

Ett alternativ till detta är att flytta klubbstugan inom nuvarande arrendeområde 
samt ersätta träningsplaner som tas i anspråk för klubbstuga och av 
Specialfastigheters expansion (Alternativ 2).

Tekniska nämnden framhåller att en total flytt innebär en högre kostnad på 
grund av högre transportkostnad, el och VA-anslutningar samt nyanläggning 
av fler träningsplaner. En samordningsvinst kan vara att en ny parkeringsplats 
kan samutnyttjas av TG&IF, vid vårträning samt cuper. TG&IF ställer sig även 
positiv till detta förslag.

Tekniska nämnden redovisar en kostnadsuppskattning där: 
 Alternativ 1, det vill säga en total flytt, uppskattas kosta 3- 3,5 Mkr.
 Alternativ 2, det vill säga en flytt delvis inom området, uppskattas kosta 

1,5 -2 Mkr. 

Tekniska nämnden framhåller att en flytt ännu inte är upphandlad och att 
kostnader därmed får justeras löpande beroende av kommande beslut. 
Nämnden framhåller dock att då kostnaderna skiljer sig kommer beslutet att 
påverka totalkalkylen för projektet Specialfastigheter.

Tekniska nämnden anser att båda förslagen fungerar men de konstaterar att 
Brukshundsklubben förordar Alternativ 1 vilken även TG&IF ställer sig positiv 
till. 

Tekniska nämnden föreslår därefter kommunstyrelsen besluta att planering 
och flytt sker till mark i anslutning till TG&IF:s träningsplaner (Nyborg) samt 
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förutsätter att finansiering sker i samband med försäljning av mark till 
Specialfastigheter.

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning kan konstatera att i 
Tidaholms kommuns delårsrapport för 2018 visar kommunen en 
helårsprognos på 13,5 mnkr vilket är 6,6 mnkr sämre än budget. 
Resultatprognosen motsvarar 1,8 % av skatter och bidrag vilket innebär att 
kommunen inte når resultatmålet för god ekonomisk hushållning fastställt av 
kommunfullmäktige.

I denna prognos ingår en prognostiserad reaförlust för försäljningen och 
iordningställandet av marken till Specialfastigheter på 5,0 mnkr. Denna 
kostnad bygger på Alternativ 2. Vid beslut i enlighet med Alternativ 1 ökar 
kostnaderna för reaförlusten med uppskattningsvis 2,0 mnkr. Detta innebär en 
total reaförlust på 7,0 mnkr.

Efter augusti månad har kommunfullmäktige även beslutat att köpa in 
fastigheten Kaplanen 2 till en investeringskostnad av 2,0 mnkr. Beroende på 
vad fastigheten ska användas till avgör hur stor kostnaden blir för 2018. En 
uppskattning är, utifrån taxeringsvärdet, att 1,5 mnkr kostnadsförs under 2018.

Kommunledningsförvaltningen kan alltså konstatera att båda dessa 
förändringar kommer att påverkar kommunens resultat för 2018. Vid beslut att 
välja Alternativ 1 gällande flytt av Brukshundsklubben blir helårsprognosen 
10,0 mnkr. Ett resultat på 10,0 mnkr innebär att kommunens resultatmål 
uppgår till 1,4 % för 2018. Vilket innebär att Tidaholms kommun inte när 
resultatmålet på 2% fastställt av kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Frigörande av mark till Tidaholms Brukshundsklubb”, 

kanslichef Anna Eklund, 2018-10-30
 Tekniska nämnden beslut § 117/2018 Beslut angående frigörande av 

mark till Tidaholms Brukshundsklubb med anledning av 
Specialfastigheters markförvärv”, 2018-10-18.

 Tjänsteskrivelse ”Frigörande av mark Tidaholms Brukshundsklubb 
med anledning av Specialfastigheters markförvärv, Teknisk chef Kjell 
Jonsson 2018-09-21.

 Skrivelse ”Förslag till ny lokalisering av hundsportanläggning i 
Tidaholm, Tidaholms Brukshundsklubb, 2018-09-27.

 Kartor mm.
 Kommunfullmäktiges beslut § 93/2018 ” Beslut om Markförsäljning”, 

2018-06-25. 

Förslag till beslut
- Ärendet överlämnas utan tjänstemannaförslag till kommunstyrelsen för 

ställningstagande och vidare handläggning. 
- Mattias Ezelius (S) och Runo Johansson (L) föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alternativ 1, det vill säga att 
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Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

planering och flytt av Tidaholms Brukshundsklubbs klubbstuga och 
gräsplan sker till mark i anslutning till TG&IF:s träningsplaner (Nyborg).

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att planering och flytt av Tidaholms 

Brukshundsklubbs klubbstuga och gräsplan sker till mark i anslutning 
till TG&IF:s träningsplaner (Nyborg) samt att kostnaderna för flytten 
sker i samband med reaförlusten för försäljning av mark till 
Specialfastigheter och belastar kommunens rörelseresultat. 

Sändlista
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Tidaholms Brukshundsklubb
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Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/1

§ 207 Information från kommunalrådet 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunalråd Anna-Karin Skatt (S) informerar om: 

 Att kontakter tagits med kommunpolisen angående problemen med 
buskörning vid Coop-parkeringen.

 Att den årliga överläggningen med revisorerna har varit.
 Att det håller på att tas fram en ny vapensköld, förmodligen i glas. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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Kommunstyrelsen
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2018/2

§ 208 Information från kommundirektören 2018

Punkten utgår.
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/3

§ 209 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd

Punkten utgår.

31



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-07
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/4

§ 210 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit del av protokoll från kommunalförbundet. 

Beslutsunderlag
 Skaraborgs kommunalförbunds styrelseprotokoll 2018-10-12
 Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige protokoll 2018-09-25
 Skaraborgs kommunalförbund styrelseprotokoll 2018-09-14

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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2018/5

§ 211 Rapport från de kommunala bolagen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit del av protokoll från de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
 Styrelseprotokoll nr 8 - Tidaholms Energi AB, 2018-09-06
 Styrelseprotokoll nr 8 - Tidaholms Elnät AB, 2018-10-04
 Styrelseprotokoll nr 9 - Tidaholms Energi AB, 2018-10-04
 Styrelseprotokoll nr 8 - Tidaholms Bostads AB, 2018-10-04

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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