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2020/69

§ 165 Information om ekonomiskt nuläge

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Johansson, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 

till handlingarna.

Beslutsunderlag
-
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2020/262

§ 166 Beslut om ställningstagande för förvärv av Stallängens 
Bostad AB

Anna-Karin Skatt (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka att 

Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget Stallängens Bostad AB.

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB:s VD har fått i uppdrag av bolagets styrelse att inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av bolaget 
Stallängens Bostad AB, 559189-5353. 

Enligt bolagets tidigare ägardirektiv ska styrelsen inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande vid bildande av eller förvärv av 
dotterbolag. Dessa ägardirektiv har dock ändrats av kommunfullmäktige 2020-
08-31, så att när det gäller bolagsförvärv mellan 300 - 400 basbelopp beslutar 
kommunstyrelsens om ställningstagande, under förutsättning att 
fastighetsbolaget som förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB.

Ärendet avser fastighetsförvärv av en fastighet i Tidaholm, Stallängen 5:10. 
Fastigheten har en yta på 473 kvm och innehåller sex lägenheter och ett 
personalutrymme. Fastigheten inrymmer i nuläget ett LSS-boende (bostad 
med särskild service för vuxna enligt LSS) där kommunen är hyrestagare. 
Säljare är ett privat bostadsbolag och köpet sker via ett aktiebolagsköp. 
Köpeskillingen uppgår till 16 400 000 kr. Köpet ska lånefinansieras via 
Kommuninvest och bolaget har begärt kommunal borgen.

TBAB:s VD framhåller i sin skrivelse att bolaget Stallängens Bostad AB ska 
fusioneras med Tidaholms Bostads AB och därmed upphöra. Enligt 
bolagsverket är en rimlig tidplan 4-6 månader för en bolagsfusion. 

År 2019 hade Tidaholms kommun 318 235 tkr i borgensåtagande vilket 
innebär 24 773 kr per invånare. Jämför vi oss med övriga Sveriges kommuner 
i samma kommunkod (Pendlingskommun till mindre tätort, C7) är snittet 39 
892 kr per invånare.

Kommunledningsförvaltningen har inhämtat kompletterande uppgifter från 
bolaget gällande dels vad köpeskillingens storlek baseras på (värdering etc), 
dels hur bolaget ser på affärens lönsamhet. 

Bolagets VD har svarat att köpeskillingen består av byggnationskostnad samt 
vad säljaren har begärt. Priset innebär ca 30 000 kr/kvm. Bolagets VD 
framhåller vidare att nybyggnation vanligtvis kostar ca 40 000 kr/kvm. Bolaget 
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bedömer att köpeskillingen är ett attraktivt pris. Det har dock inte gjorts någon 
värdering av fastigheten av någon oberoende part.  

Gällande kalkylen och lönsamheten för affären har bolagets VD svarat att 
återbetalningstiden är 21 år, vilket var ett krav från styrelsen. 
Återbetalningstiden går i linje med befintligt hyresavtal som är 20 år. 
Underlaget som presenterades för styrelsen inför affären finns bifogad. 

Kommunledningsförvaltningen har även inhämtat 
samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter på affären. 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh framhåller att förvaltningen inte har något 
direkt att invända mot bolagets intention att köpa fastigheten och hyra ut till 
kommunen. Ett annat alternativ till att TBAB köper fastigheten är att 
kommunen väljer att köpa fastigheten för att i egen regi driva LSS-boendet. 

Tidaholm Bostads AB är, enligt ägardirektivet § 3, kommunens allmännyttiga 
bostadsbolag med syftet att främja en god bostadsförsörjning inom 
kommunen. Bolaget ska även främja en god lokalförsörjning.
I ägardirektivet § 3 framgår även att bolaget på olika sätt ska agera på den 
lokala bostads- och fastighetsmarknaden för att stärka utvecklingen av 
Tidaholm. 

Enligt Tidaholms Bostads AB:s långsiktiga mål finns en ambition att utöka 
antalet hyresfastigheter. Enligt strategin ska detta ske genom bland annat 
fastighetsförvärv. 

Den aktuella fastigheten inrymmer ett LSS-boende (bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS) där kommunen står som hyrestagare. Köpet 
kommer alltså inte att utöka antalet hyreslägenheter som är tillgängliga för alla 
på den öppna hyresmarknaden. Kommunledningsförvaltningen anser således 
att det är upp till bolagets ägare (kommunfullmäktige) att bedöma om förvärvet 
är förenligt med ägardirektivets beskrivning av syftet med bolagets 
verksamhet (§ 3) samt om köpet är i linje med ägarens intention med bolaget. 
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ärendet utan förslag till beslut. 

Tidaholms kommuns borgensåtagande är fortfarande lägre än snittet även 
efter utökningen av borgensramen. Efter utökningen uppgår nyckeltalet till 
cirka 26 018 kr per invånare.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostad 
AB förvärvar bolaget Stallängens Bostad AB, detta under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutat att revidera bolagets ägardirektiv

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget 
Stallängens Bostad AB, med hänvisning till de ny ägardirektiv som 
fastställdes av kommunfullmäktige 2020-08-31.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 84/2020 ”Beslut om revidering av 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB 2020”, 2020-08-31
 Uppdaterad version av Kommunledningsförvaltningens förslag till 

ägardirektiv Tidaholms Bostad AB - presenterat av VD Mattias 
Andersson under kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-19.

 Arbetsutskottets beslut § 77/2020, ”Beslut om ställningstagande för 
förvärv av Stallängens Bostad AB”, 2020-08-19

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ställningstagande för förvärv av 
Stallängens Bostad AB”, 2020-07-30 

 Skrivelse ”Begäran av kommunal borgen och ställningstagande till 
förvärv av Stallängens Bostad AB 559189-5353”, TBAB:s VD Mattias 
Andersson, 2020-06-26

 Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Bostads AB, 2020-03-26
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB

Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tidaholm Bostad AB
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2020/289

§ 167 Beslut om bolagsordning för Stallängens Bostad AB

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

upprättat förslag till bolagsordning för Stallängens Bostad AB under 
förutsättning att kommunstyrelsen som ställningstagande har beslutat 
tillstyrka att Tidaholms Bostads AB förvärvar Stallängens Bostad AB. 

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB:s, TBAB, VD har fått i uppdrag av bolagets styrelse att 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av bolaget 
Stallängens Bostad AB, 559189-5353.

Enligt bolagets ägardirektiv ska styrelsen inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande vid bildande av eller förvärv av dotterbolag.

TBAB:s VD framhåller i sin skrivelse att bolaget Stallängens Bostad AB ska 
fusioneras med Tidaholms Bostads AB och därefter upphöra. Enligt 
bolagsverket är en rimlig tidplan 4-6 månader för en bolagsfusion. 

Om kommunen, som ställningstagande tillstyrker att TBAB förvärvar 
Stallängens Bostad AB, måste ägaren anta en bolagsordning för beslut vid 
bolagsstämman.

Kommunledningsförvaltningen har, i samråd med TBAB:s VD, tagit fram 
förslag på bolagsordning för Stallängens Bostad AB. 

Beslutsinstansen för ställningstagandet har ändrats i ärendet från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, enligt kommunfullmäktiges beslut § 
84/2020. 

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

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

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta upprättat förslag till bolagsordning för Stallängens 
Bostad AB under förutsättning att kommunstyrelsen som 
ställningstagande har beslutat tillstyrka att Tidaholms Bostads AB 
förvärvar Stallängens Bostad AB.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag.
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Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 78/2020 ” Beslut om bolagsordning för 

Stallängens Bostad AB”, 2020-08-19
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bolagsordning för Stallängens Bostad AB”, 

kanslichef Anna Eklund, 2020-07-30.
 Förslag på Bolagsordning Stallängens Bostad AB.
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2019/397

§ 168 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms bostads AB

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 113 706 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, detta under förutsättning att 
kommunstyrelsen som ställningstagande har beslutat tillstyrka att 
Tidaholms Bostads AB förvärvar bolaget Stallängens Bostad AB. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 219§ /2018 att fastställa Tidaholms Bostads 
AB:s borgensram till 97 306 515 kr, enligt listan nedan.

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 
2018-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2019
NYA LÅN 

2019
AMORTERING 

2019
LÅNESKULD 
2019-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 71225 2019-10-18 9 768 557 0 0 -360 000 9 408 557
Kommuninvest 78729 2018-01-29 0 0 0 0 0
Kommuninvest 78915 2018-01-29 0 0 0 0 0
Kommuninvest 88294 2020-05-05 2 920 089 0 0 -146 000 2 774 089
Kommuninvest 90080 2020-08-22 10 375 000 0 0 -100 000 10 275 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 625 000 0 0 -300 000 17 325 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 15 705 369 0 0 -420 000 15 285 369
Kommuninvest 106786 10 000 000 -300 000 9 700 000
Kommuninvest 111098 5 000 000 -120 000 4 880 000
Kommuninvest 111099 6 700 000 -120 000 6 580 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 5 000 000 5 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 1 177 500 -99 000 1 078 500

56 394 015 0 27 877 500 -1 965 000 82 306 515

Budgeterad nyupplåning 2020 15 000 000
Summa låneskuld 56 394 015 0 27 877 500 -1 965 000 97 306 515

Tidaholms Bostads AB har 2020-06-26 inkommit med begäran om kommunal 
borgen för förvärv av bolaget Stallängens Bostad AB, 559189-5353. Köpet 
uppgår till 16 400 000 kr och ska ske med lånefinansiering via Kommuninvest. 
Det innebär att den totala borgensramen skulle uppgå till 113 706 515 kr. 
Borgensramen 2018 uppgick till 56 394 015 kr. Det innebär att den ökat med 
57 312 500 kr på mindre än 2 år. 

Beslutsinstansen för ställningstagandet har ändrats i ärendet enligt 
kommunfullmäktiges beslut § 84/2020. 

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
113 706 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, detta under 
förutsättning att kommunfullmäktige som ställningstagande har 
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beslutat tillstyrka att Tidaholms Bostads AB förvärvar bolaget 
Stallängens Bostad AB. 

- Ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 113 706 
515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, detta under 
förutsättning att kommunstyrelsen som ställningstagande har beslutat 
tillstyrka att Tidaholms Bostads AB förvärvar bolaget Stallängens 
Bostad AB.

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

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 79/2020, ”Beslut om utökad borgensram för 

Tidaholms Bostads AB”, 2020-08-19
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads 

AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-07-30
 Skrivelse ”Begäran av kommunal borgen och ställningstagande till 

förvärv av Stallängens Bostad AB 559189-5353”, TBAB:s VD Mattias 
Andersson, 2020-06-26

 Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Bostad AB, 2020-03-26
 Kommunfullmäktiges beslut § 135/2019, Beslut om borgensram för 

Tidaholms Bostads AB”, 2019-12-16
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2020/104

§ 169 Beslut om godkännande av förstudie och projektering för 
arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 

projekteringen och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att starta 
projektet.

 Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 7.1 mnkr ur 
investeringsreserven för ombyggnation av lokaler till 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner projekteringen. 

Sammanfattning av ärendet
Social och omvårdnadsnämnden (SON) och samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN) har genomfört en förstudie och en projektering för ett 
investeringsprojekt. Förstudie och projektering är godkänd av nämnderna, 
SON 2020-06-16 samt SBN 2020-06-18. Ärendet avser att renovera en av 
kommunen ägd fastighet för att inrymma verksamheten som 
arbetsmarknadsenhet bedriver istället för i de av extern part hyrda lokaler som 
finns idag. 

I underlaget från SON och SBN framgår att syftet med investeringen är att 
minska kostnaderna, utnyttja egna lokaler samt att skapa större möjligheter för 
både verksamheten och hela området där fastigheten finns.

Nämnderna har genomfört och beslutat om både förstudie och projektering för 
att snabba upp processen. Kommunledningsförvaltningen anser att underlaget 
är tillräckligt för att fatta beslut på även gällande projektering

Kostnaderna minskar år 1 med ca 150 000 kr per år för SON. Beroende på 
kommande underhåll på fastigheten kommer troligtvis denna kostnad för vår 
egen fastighet att minska i takt med att avskrivningen och räntan minskar.

Kommunen har en ansträngd ekonomi och ett stort budgetunderskott inom 
främst social och omvårdnad. Kommunens helårsprognos i maj månad visade 
ett negativt resultat på 19.9 mnkr. Det kommer innebära stora anpassningar i 
kommunens befintliga verksamhet för att återkomma till en budget i balans.

Detta ärende finns inte med i den befintliga investeringsbudget, däremot finns 
det 10 mnkr budgeterat i investeringsreserven på kommunstyrelsen. 

Med tanke på kommunens ekonomiska situation är det positivt att minska de 
löpande kostnaderna för kommunen. Investeringen kommer att innebära lägre 
kostnader för kommunen så länge investeringen håller budget. Det är positivt 
att social- och omvårdnadsnämnden anser att verksamheten kommer 
förbättras när den bedrivs i egna lokaler som är lättare att anpassas för 
verksamheten.
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Investeringsreserven som är budgeterad på kommunstyrelsen finns för att 
kunna användas i de fall då en icke planerad investering bör genomföras.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta godkänna projekteringen och uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att starta projektet.

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 7.1 mnkr 
ur investeringsreserven för ombyggnation av lokaler till 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner projekteringen. 

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 82/2020, ”Beslut om godkännande av 

förstudie och projektering för arbetsmarknadsenhetens flytt till nya 
lokaler”, 2020-08-19

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av förstudie och projektering 
för arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler”, ekonomichef Henrik 
Johansson, 2020-08-06

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §792/2019 ”Beslut om 
godkännande av förstudie och projektering för 
arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler”, 2020-06-18.

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut §192/2019 ”Beslut om 
godkännande av förstudie och projektering flytt av AME”, 2020-06-16

 AME Ritningsunderlag
 Kostnadsberäkning AME
 Förstudie AME
 AME kalkyl
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2020/168

§ 170 Beslut om nytt dataskyddsombud kommunstyrelsen

Anna-Karin Skatt (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 
Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Mattias Olerot som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Elinor Stenberg till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 2020-09-02. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra 
behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Enligt 
dataskyddsförordningen, EU 2016/679, är kommunstyrelsen därmed skyldig 
att ha ett dataskyddsombud. 

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om 
informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud med Falköpings 
kommun. Ordinarie informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud 
Elinor Stenberg har under en period varit tjänstledig.

Kommunstyrelsen beslutade därför 2020-04-14 (genom delegationsbeslut) att 
utse Mattias Olerot till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Elinor Stenberg är nu åter i tjänst efter tjänstledigheten. Kommunstyrelsen 
behöver därför entlediga Mattias Olerot och utse Elinor Stenberg till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Mattias Olerot som 

dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen beslutar att utse Elinor Stenberg till 

dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 2020-09-02. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om nytt dataskyddsombud kommunstyrelsen”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-25
 Delegationsbeslut ”Beslut om nytt dataskyddsombud 

kommunstyrelsen”, kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt, 
2020-04-14

Sändlista
Elinor Stenberg
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2020/197

§ 171 Beslut om revidering av riktlinje om e-förslag

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen samt att lägga 

den till handlingarna.
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje om e-förslag i enlighet 

med upprättat förslag.
 Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjen ska utvärderas efter ett år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-12, § 130/2019, 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.

Riktlinjen har nu gällt i snart ett år och kommunledningsförvaltningen gör 
följande utvärdering av den.

E-förslag lanserades som ”Tidaholmsförslag” på kommunens hemsida 
2019-11-01.

Sedan lanseringen har det kommit in totalt 19 förslag som har bedömts i 
enlighet med bestämmelserna i riktlinjen. 

Fyra av förslagen har inte publicerats. Två av förslagen avvisades eftersom de 
inte låg inom fullmäktiges ansvarsområde och två avvisades eftersom det 
hade fattats beslut i frågan under föregående sex månader.

Sex förslag är arkiverade på grund av att de inte nådde upp till de 50 röster 
som krävs. Ett förslag är arkiverat då det behandlats politiskt men fick avslag i 
den beslutande instansen och därför inte kommer att genomföras.

Fem förslag har fått mer än 50 röster och är under politisk beredning.

Tre förslag ligger ute på hemsidan och samlar röster. 

I samband med att riktlinjen antogs beslutade kommunstyrelsen att göra en 
ändring i riktlinjen från det utkast som kommunledningsförvaltningen 
presenterade. Ändringen bestod i att endast medborgare i Tidaholms kommun 
ska få lämna förslag vilket skiljde sig från förvaltningens förslag som angav att 
vem som helst skulle få lämna förslag. Kommunstyrelsen framförde en oro att 
många politiskt aktiva i storstadsregionerna skulle använda möjligheten att 
lämna e-förslag i Tidaholm för att sprida sin politik. Det var bland annat med 
anledning av detta som kommunstyrelsen beslutade att riktlinjen skulle 
utvärderas efter ett år.

Konsekvensen av ändringen blev att en person måste vara medborgare i 
Tidaholms kommun både för att kunna lämna och rösta på e-förslag. 
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsens farhåga 
om att personer som inte är medborgare i Tidaholms kommun skulle belasta 
kommunen med många förslag inte har besannats.  Det är enbart medborgare 
i Tidaholm som har lämnat in förslag. Det faktum att ingen person som inte är 
medborgare i Tidaholm har försökt att lämna ett förslag talar för att det är 
främst är medborgare i Tidaholms kommun som är intresserade av 
Tidaholmsförslaget. Förvaltningen gör således bedömningen att riktlinjen inte 
behöver ändras när det gäller den delen.

Förvaltningen gör däremot en annan bedömning när det gäller begränsningen 
att endast medborgare i Tidaholms kommun får rösta på e-förslag. Det har 
visat sig att det inte finns någon funktion i systemet som hindrar att annan än 
medborgare i Tidaholm röstar på ett förslag. Det finns inte heller någon 
funktion som uppmärksammar systemadministratören på att en person som 
bor utanför kommunen har röstat på ett förslag. Istället kontrolleras de 
inkomna rösterna manuellt av anställd på förvaltningen. Kontrollen består av 
två moment. Det första är att kontrollera om de röstande har en 
folkbokföringsadress i Tidaholms kommun. Om svaret är nej görs en manuell 
kontroll för att ta reda på om folkbokföringsadressen ändå ligger inom 
kommungränsen. Den senare bedömningen är inte alltid helt enkel och tar i 
anspråk en hel del arbetstid. Om den röstande inte bor i Tidaholms kommun 
meddelar förvaltningen personen detta och tar bort rösten, även detta sker 
manuellt.

Även om förvaltningen regelbundet kontrollerar inkomna röster finns det ändå 
en risk att röster kommer in snabbt, eller efter kontorstid, vilket innebär att 
förvaltningen inte hinner med. Risken är då att ett förslag först får över 50 
röster, men att förvaltningen i efterhand behöver ta bort ett antal röster, vilket 
kan innebära att förslaget plötsligt inte har 50 röster. Detta kan skapa en 
negativ upplevelse för förslagslämnaren samt sänka förtroendet för 
Tidaholmsförslaget. Förvaltningen har tagit emot synpunkter från en 
förslagslämnare som har varit kritisk till huruvida det går att lita på om rösterna 
kommer räknas eller inte.

Förvaltningen har räknat ut att det har inkommit totalt 786 röster och att 778 
av dessa har lämnats av personer som är medborgare i Tidaholms kommun. 
Detta talar, enligt förvaltningen, för att majoriteten av de som väljer att rösta 
redan i dagsläget är medborgare i Tidaholms kommun. De röster som 
förvaltningen har behövt ta bort har kommit från personer som bor i kommuner 
som ansluter till Tidaholm, i vissa fall precis på andra sidan av 
kommungränsen, vilket talar för att dessa personer anser sig ha anknytning till 
Tidaholm och att det är därför de har valt att rösta. 

Med anledning av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen bör 
revidera riktlinjen så att vem som helst får rösta på ett e-förslag och inte 
endast de som är medborgare i Tidaholms kommun. Förvaltningen anser även 
att det kan vara lämpligt att göra en ny utvärdering av riktlinjen om ytterligare 
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ett år för att kommunstyrelsen ska få en återkoppling på vilka konsekvenser 
en ändring eventuellt fört med sig. 

Det har även under våren och sommaren inkommit synpunkter från 
medborgare som framhåller att de upplever att de inte kan lämna in e-förslag 
och/eller rösta då de inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en e-
postadress. Det har även inkommit synpunkter på att det har upplevts som 
krångligt att på kommunens hemsida lämna e-förslag. Förvaltningen har via 
telefon guidat personer som haft svårt att lämna förslag samt har tagit emot 
personer för att hjälpa dem. Covid 19- pandemin har dock gjort det svårare för 
personer som befinner sig i riskgrupp att uppsöka stadshuset då dessa 
rekommenderas att undvika sociala kontakter. 

Även om förvaltningen har hjälpt personer som har haft svårigheter med att 
lämna e-förslag har det varit ett krav att personen själv ska skapa ett konto 
och ha en egen e-postadress, detta för att förvaltningen ska kunna säkerställa 
att personen får lämna in ett förslag och/eller rösta i enlighet med riktlinjen. 
Detta har en grupp medborgare upplevt som negativt och exkluderande.

Förvaltningen har som åtgärd sett över utformningen på hemsidan och gjort 
ett antal ändringar i syfte att förenkla. Förvaltningen kommer även framledes 
att ta fram och tillhandahålla en pappersblankett tillgänglig i stadhusets 
reception så att medborgare utan tillgång till digitala verktyg kan lämna in sina 
förslag skriftligt. Förslagen skrivs sedan in manuellt i systemet av förvaltningen 
och kommunikationen med förslagsställare hanteras via telefon. Förvaltningen 
kommer även att, via telefon, ta emot röster. Det kommer däremot att vara ett 
krav att varje enskild person som vill rösta själv kontaktar förvaltningen och 
uppger sina kontaktuppgift. Det kommer inte att finnas möjlighet att 
exempelvis lämna in listor på röstande. 

Förvaltningen vill poängtera att huvudprincipen för e-förslag bör vara att de 
ska lämnas in digitalt och att förvaltningen även fortsättningsvis ska försöka 
guida personer att lämna in sina förslag via hemsidan.  

Förvaltningen föreslår vidare att riktlinjen ska revideras gällande 
bestämmelsen att e-förslag inte publiceras om det fattats beslut i frågan under 
de senaste 6 månaderna till 12 månader. Bakgrunden till förslaget på 
revidering är att tidsperioden på 6 månader upplevs som kort och att det 
föreligger en risk att personer lämnar in förslag som upplevs som att de precis 
har hanterats politiskt. 
  
I övrigt anser förvaltningen att riktlinjen är tydlig och enkel att tillämpa och har 
inga ytterligare förslag på ändringar.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

utvärderingen samt att lägga den till handlingarna.
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje 

om e-förslag i enlighet med upprättat förslag.
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- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att riktlinjen ska 
utvärderas efter ett år.

- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
- Runo Johansson (L) yrkar på att e-förslaget även fortsättningsvis i 

riktlinjen ska begränsas till tidaholmare.

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

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 84/2020, ”Beslut om revidering av riktlinje om 

e-förslag”, 2020-08-19
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje om e-förslag”, 

kanslichef Anna Eklund, 2020-07-30
 Utkast – Riktlinje e-förslag.
 Kommunstyrelsens beslut § 130/2019 ”Beslut om antagande av 

riktlinje om e-förslag”, 2019-06-12.
 Barnrättsbedömning i ärende 2019/109 (HandlingsID 2019.1299), 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-29.

Sändlista
Samtliga nämnder
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2020/171

§ 172 Beslut om yttrande över Regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021-2030

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta 

ställning till Skaraborgs Kommunalförbunds förslag till yttrande, vid sitt 
sammanträde den 23 september 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Eva Thelin har informerat arbetsutskottet om arbetet med att 
ta fram ett yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021-2030.

Skaraborgs Kommunalförbund arbetar med att ta fram ett förslag till 
gemensamt yttrande från kommunerna i Skaraborg. Förslaget kommer att 
behandlas av Skaraborgs Kommunalförbunds presidium den 31 augusti och 
av direktionen den 11 september 2020. 

Beslutsunderlaget i ärendet är därmed inte klart till kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 september. Yttrandet ska lämnas till Västra 
Götalandsregionen senast den 30 september.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till Skaraborgs 
Kommunalförbunds förslag till yttrande, vid sitt sammanträde den 23 
september 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande över Regional utvecklingsstrategi 

för Västra Götaland”, kommundirektör, Eva Thelin, 2020-08-24
 Arbetsutskottets beslut § 85/2020, ”Information om yttrande över 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland”, 2020-08-19
 Tjänsteskrivelse ”Information om yttrande över Regional 

utvecklingsstrategi för Västra Götaland”, kanslichef Anna Eklund, 
2020-08-05

 Missivskrivelse-Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030, Västra Götalandsregionen, 2020-04-06. 

 Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, 
Västra Götalandsregionen, med 3 bilagor

Sändlista
Arbetsutskottet
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2019/472

§ 173 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2020-08-12.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-

08-19
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2019/473

§ 174 Rapporter och inkomna skrivelser

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2020-08-05– 2020-08-25.

KS 2020/5 SKR - Cirkulär 20:32 Budgetförutsättningar för åren 2020–
2023

KS 2020/134 Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms 
sommargård med anledning av covid-19 - september och 
oktober 2020

KS 2020/248 Remissvar från Sveriges Motorcyklister till Trafikverket 
angående sänkta hastigheter på väg 26 i Västra Götaland

KS 2020/292 SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg - Skrivelse om 
färdtjänstpris efter förändringen av zonindelningen 2020 

KS 2020/295 Skrivelse - Bygg väg 181 förbi Herrljunga i prioriterat stråk 3 
förslagsvis år 2024-2025 Stöd för Marbodal i Tidaholm

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter och inkomna skrivelser”, huvudregistrator 

Marie Anebreid, 2020-06-24
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2019/474

§ 175 Information från kommunalrådet

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Extrainsatt BRÅ-möte för att arbeta med problematiken kring 

störningar nattetid och cruising. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 

till handlingarna.

Beslutsunderlag
-
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2019/475

§ 176 Information från kommundirektören

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Punkten utgår.
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2019/476

§ 177 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Beslutsunderlag
-
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2019/477

§ 178 Skaraborgs kommunalförbund protokoll och handlingar

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Beslutsunderlag
-
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2019/478

§ 179 Sammanträdesprotokoll och handlingar Tidaholms Energi 
AB Tidaholms Bostads AB Tidaholms Elnät AB

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Beslutsunderlag
-
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