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2020/17

§ 29 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/19

§ 30 Handlingar att anmäla
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Skrivelse ställd till kommunfullmäktige” Det var så det började med ett
museum”, 2020-03-13.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse ställd till
kommunfullmäktige till handlingarna.
Sändlista
Lennart Lundell

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/101

§ 31 Beslut om besvarande av interpellation ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande angående giftfri förskola och
skola
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24
en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående
giftfri förskola och skola.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ingår i kommunens
krisledningsnämnd och deltar därför inte vid kommunfullmäktiges
sammanträde på grund av rådande situation pandemi Covid- 19.
Beslutsunderlag
 Interpellation från Karin Olofsson (MP).
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att bordlägga ärendet
till nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande
sammanträde.
Sändlista
Karin Olofsson
Lena Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/223

§ 32 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en
demensavdelning
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket medför att åldersbaserade
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka.
Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att
specialisera sig inom området och ge bättre vård.
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge socialoch omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i
Tidaholm.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 73/2018, att remittera motionen
till social- och omvårdnadsnämnden.
Social- och omvårdnadsnämnden svarade på motionen i beslut, § 16/2019,
och uppgav att syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder
är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Nämnden framhöll att det är viktigt
med ett omhändertagande som är anpassat till personens särskilda behov och
förutsättningar.
Nämnden framhöll vidare att det, inom befintlig budget, inte fanns något
utrymme för att tillskapa ett specifikt demensboende. Personer med demens
får istället sina behov tillgodosedda inom befintliga äldreboenden.
Social- och omvårdnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade, § 51/2019, att återremittera motionen till
kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk
utredning/beräkning saknades.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 88/2019, att remittera motionen
till social- och omvårdnadsnämnden.
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 126/2019, att avge ”svaret” till
kommunstyrelsen. Med ”svaret” åsyftas en tjänsteskrivelse författad av
omvårdnadschefen av vilken det framgår omfattande kostnadsberäkningar för
vad det skulle kosta att gå ifrån dagens sätt att arbeta till att skapa en
demensavdelning. Omvårdnadschefen uppskattar att det skulle innebära en
kostnadsökning på mellan 1,8 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och
omvårdnadsnämnden har dragit på sig ett omfattande underskott sedan
nämnden fattade sitt första beslut, där de hänvisade till att det inte fanns
utrymme i befintlig budget för att skapa en demensavdelning.
Med anledning av nämndens ekonomiska situation bedömer
kommunledningsförvaltningen att det inte är aktuellt för nämnden att dra på
sig de, enligt omvårdnadschefen, ytterligare kostnader som tillskapandet av en
demensavdelning skulle innebära.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 53/2020 ”Beslut om besvarande av motion
om att tillskapa en demensavdelning”,
2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att tillskapa en
demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-11.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 126/2019 ”Beslut om svar
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,
2019-12-17.
 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om demensboende, komplettering av
tidigare svar”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2019-11-27.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88/2019 ”Beslut om
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning”,
2019-08-21.
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2019 ”Beslut om besvarande av
motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-29.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,
2019-02-19.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 73/2018 ”Beslut om
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,
2018-06-20.
 Motion om att tillskapa en demensavdelning (M med flera), anmäld på
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
- Ingemar Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att
bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Johanssons yrkande om bordläggning.
Ordföranden ställer först Johanssons yrkande om bordläggning under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande
sammanträde.
Sändlista
Fredrik Kvist
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/411

§ 33 Beslut om borgensansökan från Tidaholms tennisklubb
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms tennisklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen
som uppgår till 6 miljoner kronor. Tennisklubben behöver ha kommunal
borgen som säkerhet för att få uppta lån i samband med nybyggnation av en
inomhushall för padel i anslutning till sin befintliga tennishall.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet i enlighet med antagen
riktlinje för kommunal borgen till föreningar av vilken det framgår att en
borgensansökan ska bedömas utifrån följande kriterier: syfte och omfattning,
riskanalys och ekonomi. Förvaltningen har även inhämtat yttrande från kulturoch fritidsnämnden.
Kommunledningsförvaltningens beredning visar att det finns risker i projektet
men kommer i sin samlade bedömning fram till att ställa sig positiv till ett bifall
av ansökan. Detta då det finns en säkerhet i form av den kommande
padelhallen och det faktum att tennisklubben har en god och välordnad
ekonomi. Den nya padelverksamheten väntas dessutom öka klubbens intäkter
när verksamheten kommer igång.
Kommunledningsförvaltningen ser även positivt på det arbete som
tennisklubben har gjort med att aktivt söka, och få beviljat, medel från både
allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 41/2020 ” Beslut om borgensansökan från
Tidaholms tennisklubb”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan kommunal borgen Tidaholms Tennisklubb –
paddel”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-02-26.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 119/2019 ”Beslut om begäran om
yttrande angående ansökan om kommunal borgen för byggnation av
paddeltennishall- Tidaholms tennisklubb”, 2019-12-10.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående ansökan om kommunal borgen
från Tidaholms tennisklubb”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren,
2019-11-29.
 Riktlinje för kommunal borgen till föreningar.
 Resultatrapport - Tidaholms tennisklubb.
 Likviditetsbudget - Tidaholms tennisklubb.
 Ekonomisk plan - Tidaholms tennisklubb.
 Revisionsberättelse Tidaholms tennisklubb 2018.
 Budgetoffert padelhall och utbyggnad serviceutrymmen.
 Styrelseprotokoll Tidaholms tennisklubb, 2019-09-23.
 Idrottsmedel "Stöd till nya aktivitetsytor större projekt 2019".
 Arvsfondsdelegationens beslut om lokalstöd – padeltennishall.
 Ansökan om kommunal borgen för byggnation av padeltennishall Tidaholms tennisklubb.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Stadgar för Tidaholms tennisklubb.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
kommunal borgen uppgående till 6 000 000 kr till Tidaholms
tennisklubb under förutsättning att:
 föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan
från allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet.
 föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på
återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till
föreningar.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen uppgående
till 6 000 000 kr till Tidaholms tennisklubb under förutsättning att:
 föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan
från allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet.
 föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på
återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till
föreningar.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tidaholms tennisklubb

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/71

§ 34 Beslut om rivning av byggnader på fastighet Kaplanen 2
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
att riva byggnaderna på den av kommunen ägda fastigheten Kaplanen 2 samt
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra rivningen.
Nämnden framhåller även, i ärendebeskrivningen i beslutet, att kostnaden för
rivningen, cirka 200 tkr, bör läggas som en kostnad i projektet Röda skolan.
Kommunfullmäktige beslutade, § 95/2018, att köpa in fastighet Kaplanen 2.
Syftet med förvärvet var att under arbetet med detaljplan för Röda skolan
möjliggöra en bättre utbyggnad av framtida bostadsområde gällande
tillgänglighet, logistik och exploateringsmöjligheter. I beslutet framgick att
befintliga byggnader på fastigheten var eftersatta samt komplicerade ett
ändamålsenligt utnyttjande av kvarteret. Det framgick dock inte av
kommunfullmäktiges beslut att befintliga byggnader på fastigheten skulle
rivas. En rivning av byggnaderna är dock, enligt samhällsbyggnadsnämnden,
en förutsättning för utbyggnad av ett framtida bostadsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vidare att kommunfullmäktige inte
har delegerat beslut om rivning av fastigheter till nämnden utan det är
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om rivning.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens
bedömning att byggnaderna på Kaplanen 2 bör rivas och föreslår därför att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Kommunledningsförvaltningen förslår däremot att kostnaderna för rivningen
ska belasta kommunens rörelseresultat och bokföras på projektet Kaplanen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 44/2020 ”Beslut om rivning av byggnader
på fastighet Kaplanen 2”, 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rivning av byggnader på Kaplanen 2”,
kanslichef Anna Eklund, 2020-02-05.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om rivning av
byggnader på fastigheten kaplanen 2”, 2020-02-04.
 Tjänsteskrivelse ”Rivning av byggnad på Kaplanen 2”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-01-23.
 Kommunfullmäktiges beslut § 95/2018 ”Beslut om Kaplanen 2”,
2018-06-25.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga
byggnader på Kaplanen 2 ska rivas samt att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra rivningen.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnader
för rivningen ska belasta kommunens rörelseresultat och bokföras på
projektet Kaplanen (projektnummer 93093).
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att befintliga byggnader på Kaplanen 2
ska rivas samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
rivningen.
 Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för rivningen ska belasta
kommunens rörelseresultat och bokföras på projektet Kaplanen
(projektnummer 93093).
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/387

§ 35 Beslut om upphävande av styrdokument antagna av
kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
1977-05-23 antog kommunfullmäktige bestämmelser för utdelning av
kommunens vapensköld i trä. Bestämmelserna reviderades år 2002 och
reglerar hur kommunfullmäktigeledamöter som har tjänstgjort under ett visst
antal år ska uppvaktas.
2007-12-10 antog kommunfullmäktige regler för förtroendevaldas och
anställdas minnesgåvor och uppvaktningar. Sedan dess har kommunstyrelsen
antagit riktlinje för styrdokument vilken anger hur styrdokument inom
Tidaholms kommun ska kategoriseras och benämnas.
Kansliavdelningen har, i samarbete med personalavdelningen och med
kommunfullmäktiges presidie som referensgrupp, omarbetat de tidigare
reglerna till en riktlinje för uppvaktning och avtackning av anställda och
förtroendevalda. Den nya riktlinjen hanterar även hur
kommunfullmäktigeledamöter som har tjänstgjort länge ska uppvaktas.
Kommunstyrelsen har, i ett separat ärende, beslutat att anta ny riktlinje för
uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda. För att riktlinjen
ska börja gälla måste dock kommunfullmäktige först fatta beslut om att
upphäva de tidigare antagna styrdokumenten som är tänkta att ersättas av
riktlinjen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 46/2020 ”Beslut om upphävande av
styrdokument antagna av kommunfullmäktige”,
2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av styrdokument antagna av
kommunfullmäktige”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-11.
 Regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och
uppvaktningar antagna av kommunfullmäktige 2007-12-10.
 Bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä antagna
av kommunfullmäktige 1977-05-23.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
regler för förtroendevaldas och anställdas minnesgåvor och
uppvaktningar antagna av kommunfullmäktige 2007-12-10.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
bestämmelser för utdelning av kommunens vapensköld i trä antagna
av kommunfullmäktige 1977-05-23.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva regler för förtroendevaldas
och anställdas minnesgåvor och uppvaktningar antagna av
kommunfullmäktige 2007-12-10.
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bestämmelser för utdelning
av kommunens vapensköld i trä antagna av kommunfullmäktige 197705-23.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/16

§ 36 Beslut om revidering av krisledningsreglemente
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat kommunens
krisledningsreglemente.
Reglementet har anpassats till utformningen av övriga reglementen i
kommunen och det har gjorts några tillägg, dels i delegeringen från fullmäktige
i § 1 och dels gällande beslut om att överta verksamhetsområden i
§ 4. Övriga ändringar har inte inneburit någon ändring i sak utan har
huvudsakligen varit av språklig karaktär.
Kommunledningsförvaltningen har kommunicerat förslaget med kommunens
säkerhetssamordnare som inte har lämnat några synpunkter på det.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 48/2020 ”Beslut om revidering av
krisledningsreglemente”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av krisledningsreglemente”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-02-11.
 Förslag till krisledningsreglemente.
 Krisledningsreglemente, 2009-11-30.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
krisledningsreglementet i enlighet med upprättat förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera krisledningsreglementet i
enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
SMS

Ordförandes sign
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Justerandes sign
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2019/410

§ 37 Beslut om revidering av revisionsreglemente
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har 2019-10-21 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta uppdaterat reglemente för de förtroendevalda revisorerna i
Tidaholms kommun att gälla från och med 2020-01-01. Ordföranden har
uppgett att förslaget till nytt reglemente utgår från Sveriges kommuner och
regioners (SKR) förslag till reglemente med några smärre ändringar för lokal
anpassning.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom reglementet och jämfört med
det tidigare reglementet samt med SKR:s PM ”Underlag till
Revisionsreglemente”. Utifrån jämförelsen har kommunledningsförvaltningen
gjort några förslag på ändringar i revisorernas förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 49/2020 ”Beslut om revidering av
revisionsreglemente”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av revisionsreglemente”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-02-11.
 Revisorernas förslag till revisionsreglemente med tillägg/ändringar.
 Revisorernas förslag till revisionsreglemente.
 Kommunens revisorers beslut § 2 ”Uppdaterat reglemente för
förtroendevalda revisorer i Tidaholms kommun”, 2019-10-21.
 Revisionsreglemente, reviderat i kommunfullmäktige 2018-10-29.
 PM ”Underlag till Revisionsreglemente” SKR, 2018-05-03.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
revisionsreglemente i enlighet med upprättat förslag att gälla från och
med 2020-04-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera revisionsreglemente i enlighet
med upprättat förslag att gälla från och med 2020-04-01.
Sändlista
Revisorerna
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2018/375

§ 38 Beslut om revidering av inkallelseordning för mandatperioden
2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 11/2019, att fastställa inkallelseordning för
styrelse och nämnder för mandatperioden 2019-2022 i enlighet med
partiernas förslag. Kommunfullmäktige beslutade även att inkallelseordningen
ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fast ställa ny
inkallelseordning.
I den inkallelseordning som fastställdes hade flera partier valt att inte lämna en
fullständig inkallelseordning vilket innebär att om det saknas ersättare från alla
de partier det berörda partiet har med på sin inkallelseordning så kommer
istället den första person som valdes till ersättare i nämnden att träda in som
ersättare. Den här situationen uppstod på ett sammanträde i barn- och
utbildningsnämnden och därefter har flera partier kommit med önskemål om
att inkallelseordningen ska revideras.
Fyra partier har svarat på utskickad förfrågan om de vill ändra sin
inkallelseordning. Kommunledningsförvaltningen förutsätter att de partier som
har valt att inte svara på utskickad förfrågan vill behålla sin tidigare
inkallelseordning.
Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

Inkallelseordning
S, V, MP, L, C, KD, M
M, KD, C, L, SD, MP, S, V
L, C, KD, M, MP, SD, S, V
C, L, KD, M, MP, SD, S, V

KD, C, L, M, MP, SD, S, V
V, S, MP
MP, L, C, KD, M, SD
SD, M. KD, L, C, S, V, MP

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §52/2020 ” Beslut om revidering av
inkallelseordning för mandatperioden 2019-2022”, 2020-04-04
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad inkallelseordning mandatperioden 20192022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-25.
 Önskemål om ändrad inkallelseordning – centerpartiet, 2020-02-19.
 Besked om att bibehålla inkallelseordning – socialdemokraterna,
2020-02-17.
 Önskemål om ändrad inkallelseordning – liberalerna, 2020-02-17.
 Önskemål om ändrad inkallelseordning – kristdemokraterna,
2020-02-10.
 Kommunfullmäktiges beslut § 11/2019 ”Beslut om inkallelseordning
mandatperiod 2019-2022”, 2019-01-28.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för
mandatperioden 2019-2022 i enlighet med partiernas förslag samt att
inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om
att fastställa en ny inkallelseordning.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera inkallelseordning för
kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2019-2022 i
enlighet med partiernas förslag samt att inkallelseordningen ska gälla
tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa en ny
inkallelseordning.
Sändlista
Samtliga nämnder
Samtliga partier

Ordförandes sign
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2018/406

§ 39 Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden
efter Sara Hammar (S)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade §26/2020 att entlediga Sara Hammar (S) från
sitt uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- och
omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 26/2020 ” Beslut om entledigande från
uppdrag Sara Hammar (S)”, 2020-02-24.
 Begäran om entledigande från Sara Hammar (S), 2020-02-10.
Förslag till beslut
- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse PerErik Thurén (S) till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för
perioden 2020-03-30 till 2022-12-31.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Per-Erik Thurén (S) till ersättare i
social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2020-03-30 till 2022-1231.
Sändlista
Per-Erik Thurén
Social- och omvårdnadsnämnden
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2020/153

§ 40 Beslut om anstånd m.m. gällande taxor samt hyra för lokal
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsomyndigheten angav den 10 mars 2020 på sin hemsida att risken för
smittspridning av coronavirus, covid-19, i samhället i Sverige bedöms som
mycket hög . Därefter klassades coronaviruset den 11 mars 2020 som en
pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO.
Utvecklingen kring coronaviruset har inneburit drastiska konsekvenser för
många i samhället, inte minst för företag i olika branscher.
Något som skulle kunna underlätta situationen för lokala företag är att ge
anstånd eller förlänga betalningstider på olika avgifter som ska betalas enligt
kommunens taxor. Detsamma gäller att ge anstånd eller förlänga
betalningstider på hyra för lokaler för företag. Detta gäller även för föreningar.
När det gäller avgifterna regleras dessa i kommunens taxor som är beslutade
av fullmäktige. I dessa anges inte något om möjligheten att ge anstånd eller
förlänga betalningstider.
Att förlänga betalningstider för kommunens kundfakturor påverkar
kommunens likviditet negativt. Kommunen kommer behöva säkerställa sin
egen förmåga att betala sina fakturor i tid. Detta kan öka kommunens
låneskuld kortsiktigt. Kommer alla företag och föreningar som fått anstånd
betala under senare delen av 2020 påverkar detta inte kommunens ekonomi
nämnvärt. Största risken för kommunen är om företag och föreningar inte kan
driva sin verksamhet och försätts i konkurs, vilket innebär att kommunen inte
kommer få in sina förväntade intäkter. I dagsläget har kommunen en god
likviditet och har möjlighet att låna medel till bra villkor.
Kommunfullmäktige bör därför besluta att ge ansvarig nämnd möjlighet att
bevilja anstånd och förlänga betalningstiden gällande de avgifter som regleras
i kommunens taxor samt hyror för lokaler för företag och föreningar. Varje fall
ska bedömas individuellt.
Vid bedömningen ska ansvarig nämnd pröva förutsättningarna för anstånd och
förlängd betalningstid från fall till fall med beaktande av likabehandlingsprincip
och objektivitetsprincip (5 § förvaltningslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen).
Beslut om anstånd får inte heller innebära att individuellt riktat stöd lämnas till
enskild näringsidkare (2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL)).
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut ” Beslut om anstånd m.m. gällande taxor
samt hyra för lokal”, Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt
(S), 2020-03-27
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen av
kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för
lokala företag och föreningar och att detta inte gäller kommunala
bolag.
- att ge ansvarig nämnd möjlighet att ge anstånd och förlänga
betalningstider på hyra i lokaler för företag och föreningar.
- att ansvarig nämnd ska rapportera beslut enligt ovan till
kommunstyrelsen.
- förklara paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen av
kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för
lokala företag och föreningar och att detta inte gäller kommunala
bolag.
att ge ansvarig nämnd möjlighet att ge anstånd och förlänga
betalningstider på hyra i lokaler för företag och föreningar.
att ansvarig nämnd ska rapportera beslut enligt ovan till
kommunstyrelsen.


Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.

Sändlista
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
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2020/17

§ 41 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 18.17.
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