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§§ 53-71
Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande ej § 58.1, 58.2, 58.4, 58.7, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice
ordförande ej § 58.1, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande ej § 58.3, Anna-Karin Skatt (S)
ej §, 58.1, § 60, § 61, Bengt Karlsson (S) ej § 58.1, 58.5, Tony Pettersson (S) ej § 58.1, 58.4,
Anna Zöögling (S) ej § 58.1, 58. 2, Othmar Fiala (S) ej § 58.1, 58.3 58.8, Helena Qvick (S) ej §
58.8, Georgos Moschos (S) ej § 58.1, 58.3, Monica Staadig (S) ej § 58.4, Håkan Joelsson (S) ej
§ 58.2 , Ulla Brissman (S) ej § 58.5, Torgny Hedlund (KD), ej § 58.7, Ulf Persson (C) ej § 58.3,
58.8, Anneli Sandstedt (C) ej § 58.5, Lennart Axelsson (C), Ingemar Johansson (L) ej § 58.4,
Peter Friberg (M) ej § 58.1, 58.2, Ida Davidsson (M) ej § 58.1, 58.3, Gunilla Dverstorp (M) ej §
58.4, 58.6, Johan Liljegrahn (M) ej § 58,1, 58.5, 58.8, Ulf Alteg (M) ej § 58.3, Henrik Granqvist
(M) ej § 58.4, Marika Lund (SD) § 58.1, 58.3, Lennart Nilsson (SD) ej § 58.1, 58.2, 58.4, 58.6
Per Nordström (SD) ej § 58.2,Pia Logård (SD)
Tjänstgörande ersättare
Mimmi Pirttilä (S), Anders Johansson (S) ej § 58.4, Monica Karlén (S), ej § 58.7 Henrik Vang
(V) ej § 58.7, Christopher Vipond (MP) ej § 58.5, Jenny Svensson (L) ej § 58.3, Mathias
Lundgren (L), Camilla Graaf (M) ej § 58.2
Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare
Louise Holmvik, controller, § 56
Övriga
Jan-Olof Sandberg, ordförande revisorerna, § 57
Justering
Utses att justera: Anna Zöögling (S), Marika Lund (SD)
Justeringens tid: 2020-06-05
Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)
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Anna Zöögling (S)
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2020/17

§ 53 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/19

§ 54 Handlingar att anmäla
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag ”Stoppa
flytten av Barnens hus till museét” till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om att minska
digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Motion från Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) om att
minska digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag.
 Tidaholmsförslag ” ”Stoppa flytten av Barnens hus till museét”.
Sändlista
Förslagsställarna
Karin Olofsson
Birgitta Andersson
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/196

§ 55 Beslut om besvarande av fråga ställd till kommunfullmäktiges
ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-0427 en fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående varför inte svaren
på allmänhetens frågestund finns med i protokollet.
Kommunfullmäktiges ordförande besvarar frågan.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan är besvarad.
Beslutsunderlag
 Fråga från Gunilla Dverstorp (M), 2020-04-27.
Sändlista
Gunilla Dverstorp

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 56 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende
år 2019
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att godkänna Tidaholms kommuns årsredovisning för år 2019.
- att godkänna rapport över avtalssamverkan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har sammanställt årsredovisningen för år 2019.
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 4,0 mnkr. Detta är en försämring
jämfört med 2018 med 13,0 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till – 18,8 mnkr.
Av kommunens 10 strategiska mål, är två gröna vilket betyder att de är
uppnådda, medan åtta är gula vilket indikerar att kommunen närmat sig målen
men inte uppnått dem.
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen redovisas att kommunen
uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det så kallade
balanskravet.
Investeringar för år 2019 uppgår till 142,3 mnkr. Detta är 38,0 mnkr lägre än
budgeterat. Detta beror främst på att investeringar inom vatten- och
avloppsverk och renhållningsverk inte blivit genomförda. Ombudgeteringar till
år 2020 föreslås uppgå till 39,1 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade, § 211/2019, att samtliga nämnder ska redovisa
samverkansavtal i samband med årsredovisningen. Nämnderna har därför
fattat beslut om att godkänna en rapport över samverkansavtal. Dessa
rapporter har sedan kommunledningsförvaltningen sammanställt till en
övergripande rapport för kommunen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att godkänna Tidaholms kommuns årsredovisning för år 2019.
- att godkänna rapport över avtalssamverkan.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 62 ”Beslut om årsredovisning för
Tidaholms kommun avseende år 2019”, 2020-04-01,
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2019”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2020-03-23.
 Årsredovisning 2019.
 Rapport avtalssamverkan.
 Jävsnämndens beslut § 3/2020 ”Beslut om verksamhetsberättelse för
jävsnämnden avseende år 2019”, 2020-03-06.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Valnämndens beslut § 1/2020 ”Beslut om redovisning av generell
avtalssamverkan”, 2020-03-05.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32/2020 ”Beslut om
verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden avseende år
2019”, 2020-02-27.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 1/2020 ”Beslut om
verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år
2019”, 2020-02-18.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 57 Information om revisionsberättelse avseende verksamhetsår
2019
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen informerar kommunfullmäktige om revisionsrapporten för
verksamhetsår 2019.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Revisionsberättelse för år 2019 med bilagor, revisorerna i Tidaholms
kommun, 2020- 05-11.
Sändlista
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 58 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder
avseende verksamhetsår 2019
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående
styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 2019 med
hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som redovisas i
revisorernas berättelse:
1. Kommunstyrelsen
2. Social- och omvårdnadsnämnden
3. Barn- och utbildningsnämnden
4. Samhällsbyggnadsnämnden
5. Kultur- och fritidsnämnden
6. Valnämnden
7. Jävsnämnden
8. Gemensam räddningsnämnd (SMS)
9. Arvodesberedningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Prövningen avser
det föregående verksamhetsåret och det är den politiska organisationen med
de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i ansvarsfrågan för föregående års
verksamhet senast 31 juni.
Kommunfullmäktige ska:
 Bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras om det inte är
uppenbart obehövligt.
 Besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från
kommunfullmäktige. Beslutet ska motiveras.
Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om
ansvarsfrihet och anmärkning.
För att kunna pröva ansvar måste det finnas tillgång till information som är
saklig och oberoende. Till grund för kommunfullmäktiges prövning och beslut i
ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning. Med sin granskning undersöker
och prövar revisorerna om verksamheten, styrningen och ekonomin är
ändamålsenlig, effektiv och tillförlitlig. Granskningens resultat ska ge underlag
till ansvarsprövningen men också till förändring och utveckling i verksamheten.
Revisorerna framhåller i sin revisionsberättelse att de är starkt kritiska till
social- och omvårdnadsnämndens styrning och ledning av avseende det
ekonomiska utfallet. Revisorerna kommer därför att ha en extra övervakning
av social- och omvårdnadsnämnden under år 2020.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Revisorerna framhåller även att de är kritiska till barn- och
utbildningsnämndens styrning och ledning i sin helhet.
Revisorerna riktar också kritik mot kommunstyrelsen med anledning av
bristande styrning och ledning ur ett uppsiktspliktsperspektiv.
Revisorerna bedömer däremot i sin revisionsberättelse för år 2019 att
kommunstyrelse, nämnder och beredningar i Tidaholms kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande, att nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit
tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker att nedan nämnda styrelse, nämnder och beredningar
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2019:
 Kommunstyrelsen
 Social- och omvårdnadsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden
 Samhällsbyggnadsnämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Valnämnden
 Jävsnämnden
 Gemensam räddningsnämnd (SMS)
 Arvodesberedningen
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2019
godkänns.
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att det inte framkommit några
omständigheter som skulle föranleda kommunfullmäktige att fatta ett annat
beslut i ansvarsfrihetsfrågan än det som revisorerna föreslår.
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktiges presidie förslår kommunfullmäktige beslutar att
bevilja ansvarsfrihet för nedanstående styrelse, nämnder och
beredning för verksamhetsår 2019 med hänvisning till de förslag och
övriga omständigheter som redovisas i revisorernas berättelse:
 Kommunstyrelsen
 Social- och omvårdnadsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden
 Samhällsbyggnadsnämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Valnämnden
 Jävsnämnden
 Gemensam räddningsnämnd (SMS)
 Arvodesberedningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Beslutsunderlag
 Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående
ansvarsprövningen för verksamhetsår 2019, kanslichef Anna Eklund,
2020-04-14.
 Revisionsberättelse för år 2019 med bilagor, revisorerna i Tidaholms
kommun, 2020-05-11.
Protokollsanteckning
Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C) och Anneli Sandstedt (C) lämnar
följande protokollsanteckning: ” Vi ställer oss bakom revisorernas kritik mot
barn- och utbildningsnämnden, social- och omvårdnadsnämnden och
kommunstyrelsen”.
Sändlista
Samtliga nämnder
Revisorerna
Upplysningar
Det framgår på protokollets förstasida vilka ledamöter som inte deltar i
handläggningen av ansvarsfrihet för respektive nämnd och styrelse på grund
av jäv.
Ordförande Erik Ezelius (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet rörande
ansvarsfrihet för:





Ordförandes sign

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges andre vice ordförande Krister
Rohman (KD) ersätter som ordförande.
Social- och omvårdnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice
ordförande Zelal Sara Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.
Samhällsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice
ordförande Zelal Sara Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.
Jävsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice ordförande Zelal Sara
Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.

Justerandes sign

Justerandes sig

12

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-05-25

Kommunfullmäktige

2019/218

§ 59 Beslut om besvarande av motion om public service-avgifts
påverkan på enskilds nettoinkomst
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) framhåller i en motion att det 2019-01-01 infördes en
public service-avgift istället för den tidigare radio- och TV-avgiften. Avgiften är
en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak om 1 300 kronor
per person och år. Motionären menar att avgiften påverkar den enskildes
nettoinkomst och därför även beräkningen av avgifter.
Motionären framhåller vidare att motionären har fått avgiftsbeslut där det inte
framgår att public service-avgiften har blivit frånräknad vid beräkning av
nettoinkomsten, något som, enligt motionären, styrks av ett interpellationssvar
som motionären fått under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25.
Enligt motionären redovisar andra kommuner public service-avgiften i
avgiftsbeslut och frånräknar denna innan nettoinkomsten fastställs.
Motionären yrkar på att public service-avgiften ska tas med vid beräkning av
den enskildes nettoinkomst och att samtliga avgiftsbeslut räknas om med
retroaktiv verkan.
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som
2019-09-17 beslutade, § 74/2019, att avvakta med att besvara motionen med
anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten.
Social- och omvårdnadsnämnden har därefter mottagit domen nämnden
inväntade från förvaltningsrätten och har efter det behandlat motionen på nytt
2020-03-17. Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av
omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare av vilken det framgår att
förvaltningsrätten i Jönköping har meddelat sitt beslut i ärendet och dömt
enligt nämndens yrkande. Eftersom förvaltningsrätten dömde enligt nämndens
yrkande föreslog nämnden, § 26/2020, att motionen ska avslås.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslaget i motionen har varit
uppe för bedömning i förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har
slagit fast att kommunen inte har gjort fel vid beräknandet av avgiften. Med
anledning av förvaltningsrättens dom har social- och omvårdnadsnämnden
föreslagit att motionen bör avslås.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom både förvaltningsrättens dom
och nämndens beslut och har inget ytterligare att tillföra i ärendet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
 Gunilla Dverstorp (M) och Bengt Karlsson (S) föreslår
kommunfullmäktige besluta att bordlägga ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Dverstorps med fleras yrkande om bordläggning.
Ordföranden ställer först Dverstorps yrkande om bordläggning under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 107/2020 ”Beslut om besvarande av
motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst”,
2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om public service-avgifts
påverkan på enskilds nettoinkomst”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2020-04-07.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 26/2020 ”Beslut om svar
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds
nettoinkomst”, 2020-03-17.
 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,
2020-02-21.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 74/2019 ”Beslut om svar
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds
nettoinkomst”, 2019-09-17.
 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,
2019-08-22.
 Motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst
(M), 2019-04-25.
Sändlista
Gunilla Dverstorp

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/164

§ 60 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
 att godkänna årsredovisning för år 2019 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på -100 092 kr. Resultatet skiljer sig
med 768 495 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror främst på att
samverkansprojekt Våld i nära relationer avslutades drygt en månad innan
tidigare fastställt projektslut samt att förbundets gemensamma kostnader blev
drygt 600 tkr lägre än budgeterat.
Av revisionsberättelsen för år 2019 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2019 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §100/2020 ” Beslut om årsredovisning och
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund,
2020-04-24.
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019.
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2019
Ordförandes sign
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Justerandes sign
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Sändlista
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Upplysningar
Anna-Karin Skatt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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§ 61 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Skaraborgs
kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att godkänna årsredovisning för år 2019 för Skaraborgs
kommunalförbund.
- att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsår 2019.
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för
verksamhetsåret 2019, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 482 tkr kr att jämföra med
budgeterat resultat på 23 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva
resultatet främst beror på ej utnyttjade konsultmedel, periodvisa
personalvakanser samt en kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos
personalen.
Av revisionsberättelsen för år 2019 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att godkänna årsredovisning för år 2019 för Skaraborgs
kommunalförbund.
- att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § ”Beslut om årsredovisning och
ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbund”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Skaraborgs kommunalförbund”, kanslichef Anna Eklund, 2020- 04-24.
 Årsredovisning Skaraborgs kommunalförbund 2019 inklusive
revisionsberättelse och revisionsrapport.
 Revisionsrapport Gryning Vård AB
Ordförandes sign
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 Revisionsrapport Mediapoolen 0402
 Protokollsutdrag § 17/2020 ”Årsredovisning 2019 - Skaraborgs
kommunalförbund”, 2020-03-13.
Sändlista
Skaraborgs kommunalförbund
Upplysningar
Anna-Karin Skatt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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§ 62 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Tolkförmedling Väst
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
 godkänna årsredovisning avseende år 2019 för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst,
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsår 2019.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på knappt 5,9 mkr att jämföra med
budgeterat nollresultat. Resultatet beror främst på att efterfrågan av
tolktjänster blev något högre än väntat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag
vilket är cirka 2 000 fler uppdrag än budgeterat.
Av revisionsberättelsen för år 2019 framgår att revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 godkänna årsredovisning avseende år 2019 för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst,
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 102 ” Beslut om årsredovisning och
ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Tolkförmedling Väst”, kanslichef Anna Eklund, 2020-02-24.
 Protokollsutdrag 2020-03-27 Tolkförmedling Väst § 397
”Årsredovisning 2019”.
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2019.
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2019.
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2019.
Sändlista
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/441

§ 63 Beslut om antagande av ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst beslutade 2020-03-27
att anta förslag till ny förbundsordning och översänder detta till befintliga
medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i
respektive fullmäktige senast 2020-09-30.
Direktionen framhåller att ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram
till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. Den nuvarande
förbundsordningen har därför setts över utifrån kommunallagen samt utifrån
en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille,
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har
utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och
redaktionella förtydliganden.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag
till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst i enlighet med upprättat
förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §103 ” Beslut om antagande av ny
förbundsordning för Tolkförmedling Väst”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om antagande av ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst”, kanslichef Anna Eklund, 2020-04-24.
 Förslag på ny Förbundsordning Tolkförmedling väst, 2020-03-27.
 Protokollsutdrag 2020-03-27 Direktionen Tolkförmedling Väst §
401/2020 ”Förbundsordning”.
 Förslag på ny Förbundsordning Tolkförmedling väst med
ändringsmarkeringar.
 Tidsplan för processen att införa nya medlemmar - Tolkförmedling
Väst.
Sändlista
Kommunalförbund Tolkförmedling Väst
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§ 64 Beslut om bildande av samordningsförbundet Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna förslaget att slå samman de tre samordningsförbunden
i Skaraborg och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från och
med 1 januari 2021.
- godkänna den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet
Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021.
- godkänna samordningsförbundets förslag på ändring av §16 i
förbundets nuvarande förbundsordning.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har inkommit med en hemställan hos
sina medlemmar att fatta beslut om bildande av Samordningsförbundet
Skaraborg.
Under åren 2006-2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem
samordningsförbund. Därefter har två samgåenden skett och i dagsläget finns
tre samordningsförbund där sammantaget 14 kommuner ingår tillsammans
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården.
Tidaholms kommun tillhör Samordningsförbundet Östra Skaraborg
tillsammans med Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro.
Styrelsen i Samordningsförbundet Östra Skaraborg beslutade 2019-12-12 att
de tre samordningsförbunden i Skaraborg ska gå samman och bilda
Samordningsförbundet Skaraborg från och med 1 januari 2021. Beslutet
innebär att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upplösas och
likvideras efter den 1 januari 2021. Verksamheten ska successivt under 2021
avvecklas. För att underlätta detta förfarande föreslås därför att § 16 i
förbundets nuvarande förbundsordning avseende upplösning och likvidation
skrivs om. Förslaget på förändrad text framgår i skrivelsen från
samordningsförbundet.
Beslutet innebär även att styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg
hemställer hos medlemskommunerna att fatta likalydande beslut gällande
sammanslagning, ny förbundsordning och revidering av nuvarande
förbundsordning § 16 enligt samordningsförbundets förslag.
Kommunledningsförvaltningen skickade 2020-02-28 en begäran till social- och
omvårdnadsnämnden om att yttra sig över förslag om att de tre
samordningsförbunden ska samgå till ett samordningsförbund. Social- och
omvårdnadsnämndens presidium har därefter uppdragit till förvaltningen att
besvara begäran om yttrandet i form av ett tjänsteutlåtande.
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I yttrandet från omvårdnadsförvaltningen samt socialförvaltningen framgår att
förvaltningarna ställer sig positiva till ett samgående av de tre
samordningsförbunden. Utredaren framhåller att ett större och mer kraftfullt
samordningsförbund ger förutsättningar att på ett effektivt sätt arbeta mer med
myndighetsövergripande och strukturella satsningar snarare än satsningar på
små lokala utvecklingsprojekt.
Förvaltningarna vill dock framföra ett antal synpunkter. Dessa är framförallt
vikten av att samordningsförbundet riktar sina insatser mot att skapa
fungerande övergångar mellan de samverkande myndigheterna. Individer
hamnar inte sällan mellan de olika myndigheternas uppdrag och det är därför
viktigt att fokus läggs på myndighetsgemensamma satsningar så att
övergångar mellan de olika myndigheternas insatser blir sömlösa för individer
med rehabiliteringsbehov.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna förslaget att slå samman de tre samordningsförbunden
i Skaraborg och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från och
med 1 januari 2021.
- godkänna den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet
Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021.
- godkänna samordningsförbundets förslag på ändring av § 16 i
förbundets nuvarande förbundsordning.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 101 ” Beslut om bildande av
samordningsförbundet Skaraborg”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om bildande av samordningsförbundet
Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund, 2020-02-24.
 Yttrande från socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen
avseende förslag till samgående av de tre samordningsförbunden i
Skaraborg, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-04-29.
 Skrivelse från samordningsförbundet Östra Skaraborg till Tidaholms
kommun, Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg, 2020-02-14.
 Bilaga 1, Förslag till samgående av de tre samordningsförbunden i
Skaraborg, 2020-02-14.
 Bilaga 2, Förslag på förbundsordning Samordningsförbund Skaraborg,
2020-02-04.
 Nuvarande förbundsordning Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Sändlista
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
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§ 65 Beslut om utbetalning av partistöd år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2020 ska utgå till
politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad
förteckning.
Sammanfattning av ärendet
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen
för kommunalt partistöd. Reglerna innebär bland annat att:
 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.
 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser.
 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av
partistödet.
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti
och år (47 300 kronor år 2020), samt
- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per
mandat och år (7 095 kronor år 2020).
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret,
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år
2020 ska utgå enligt följande:
Antal
mandat
för vilka
Parti
en vald
ledamot
är
fastställd
Socialdemokraterna
18
Moderaterna
7
Sverigedemokraterna
5
Centerpartiet
3
Ordförandes sign

Justerandes sign

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
partistöd

47 300
47 300
47 300
47 300

127 710
49 665
35 475
21 285

175 010
96 965
82 775
68 585
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Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Totalt

3
2
1
2
41

47 300
47 300
47 300
47 300

21 285
14 190
7 095
14 190

68 585
61 490
54 395
61 490
669 295 kr

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för
år 2020 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet
med redovisad förteckning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens § 106/2020 ” Beslut om utbetalning av partistöd år
2020”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd år 2020”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-04-07.
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport.
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samtliga partier
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§ 66 Beslut om bildande av gemensam måltidsorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam
måltidsorganisation och att samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara
för kommunens måltidsorganisation från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick i samband med beslutet om reviderad
strategisk plan och budget för åren 2019-2021 i uppdrag av kommunstyrelsen
att utreda förutsättningar för en gemensam kostenhet för social- och
omvårdnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. En
utredning har genomförts och presenterats av anlitad konsultfirma.
Resultatet av utredningen visar att det finns förutsättningar för en gemensam
kostorganisation i Tidaholms kommun utifrån sociala, ekonomiska och
miljömässiga aspekter. Utredningen utmynnar därefter i ett förslag att inrätta
en gemensam kostorganisation med placering på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämnden
skulle bli ansvarig nämnd för kommunens kostorganisation.
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms av utredningen vara en lämplig nämnd
bland annat då den är neutral i sammanhanget. Kommunstyrelsen beslutade,
§ 164/2019, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett
underlag till en gemensam kostorganisation underställd
samhällsbyggnadsnämnden samt att inhämta berörda nämnders yttranden i
frågan.
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat yttranden från
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, social- och
omvårdnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Samtliga nämnder
ställer sig positiva till bildande av en gemensam kostorganisation med
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden har dock påtalat att frågan kring ansvarig nämnd
bör utredas vidare. Samtidigt framhåller nämnden ett antal gynnande faktorer
för att lägga ansvaret på samhällsbyggnadsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden
framhåller att enheten bör benämnas som måltidsenhet.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i nämndernas synpunkt och anser
att begreppet måltid ska användas istället för kost.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen besluta att
samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kommunens måltidsorganisation.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förvaltningarna kommer att
behöva cirka ett år på sig för att planera samt ställa om verksamheten och
därför bedöms det som lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden övertar
ansvaret från och med 2021-07-01.
Ordförandes sign
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Kommunledningsförvaltningen anser vidare att det kommer vara upp till
samhällsbyggnadsnämnden att ansvara för själva utformningen av
måltidsorganisationen då det framgår av § 4 i nämndens reglemente att
”nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten”.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bilda en
gemensam måltidsorganisation och att samhällsbyggnadsnämnden
ska ansvara för kommunens måltidsorganisation från och med 202107-01.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 108/2020 ” Beslut om bildande av
gemensam måltidsorganisation”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bildande av gemensam
måltidsorganisation”, kommundirektör Eva Thelin, 2020-04-09.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7/2020 ”Beslut om begäran om
yttrande- förslag på en gemensam kostorganisation”, 2020-02-18
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 7/2020 ”Beslut om yttrande om
förslag på en gemensam kostorganisation”, 2020-02-04.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 9/2020 ”Beslut om yttrande
avseende förslag på en gemensam kostorganisation”, 2020-01-23
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande förslag på en gemensam kostenhet”,
kostplanerare Sandra Teike, 2020-01-03.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 124/2019 ”Beslut om
yttrande avseende gemensam kostenhet”, 2019-12-17.
 Kommunstyrelsens beslut § 154/2019 ”Beslut om utredning kring en
gemensam kostenhet”, 2019-10-02.
 Slutrapport ”Måltidsutredning i Tidaholms kommun”, Offentlig måltid
konsult Peggy Dicksdotter Hermansson, 2019-10-02.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/120

§ 67 Beslut om revidering av lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 23/2020, föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag.
Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av en av
miljöinspektörerna på samhällsbyggnadsförvaltningen av vilken det bland
annat framgår följande.
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön ska
komplettera miljöbalken och vara fastställda med stöd av förordning
(1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I Tidaholms kommun är
de lokala föreskrifterna från år 1998 och fastställda med stöd av
hälsoskyddslagen och hälsosskyddsföreskrifterna. För att hänvisa till nu
gällande lagstiftning krävs därför en uppdatering av föreskrifterna.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut och
har inga ytterligare synpunkter i ärendet.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i enlighet
med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 108/2020 Beslut om revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”, 2020-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2020-04-07.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23/2020 Beslut om revidering
av lokala hälsoföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27.
 Tjänsteskrivelse ”Översyn och revidering av ”Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön””, miljöinspektör Jan A Bjerenius,
2020-02-10.
 Utkast – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 68 Beslut om att godkänna projektering för kvarstående
ombyggnadsbehov i projekt ”Ombyggnation av Hökensåsskolan
och Forsenskolan" samt anslå ytterligare medel
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
 att godkänna projekteringen samt tilläggsanslag på totalt 7 mnkr till
befintligt anslag för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
 att anslå 7 mnkr ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen.
 att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation
av Hökensåsskolan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, § 4/2018 att avsätta 20 miljoner
kronor för projektet ombyggnation kök och matsal på Hökensåsskolan samt att
anpassa Hökensåsskolan och Forsenskolan till en 7-9 skola respektive F-6
skola.
Barn och utbildningsnämnden har nu beslutat att begära ytterligare 7 mnkr för
att färdigställa ombyggnationen av Hökensåsskolan.
I förstudien som beslutades av kommunfullmäktige fanns en preliminär
kostnadsberäkning för projektet. Ombyggnation av köket var i förstudien
beräknad till 10 mnkr. Efter att upphandlingen var genomförd var kostnaden
uppe i 13 mnkr. När utfallet är summerat har kostnaden stannat på 23 mnkr.
Detta innebär att den totala budgeten som fanns i projektet på 20 mnkr har
övertrasserats. På grund av att kostnaden för köket har överstigit den budget
som fanns för köket saknas i dagsläget medel för att färdigställa övriga
ombyggnationer på Hökensåsskolan och Forsenskolan. Det överskottet mot
budget på 3,0 mnkr har bokförts under 2019. När hela projektet är klart
kommer en slutredovisning av projektet behandlas i sin helhet av
kommunfullmäktige.
I barn- och utbildningsnämndens beslut begärde nämnden 10 mnkr i utökad
investeringsbudget. Av dessa 10 mnkr skulle 3 mnkr täcka budgetunderskottet
som uppstått i samband med renoveringen av köket på Hökensåsskolan.
Hanteringen av det överdraget på 3 mnkr kommer redovisas till
kommunfullmäktige i samband med att projektet slutredovisas. Den ytterligare
investeringskostnaden som krävs för att göra de mest nödvändiga
investeringarna på Hökensåsskolan uppgår således till 7 mnkr.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 godkänna projekteringen samt tilläggsanslag på totalt 7 mnkr till
befintligt anslag för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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att anslå 7 mnkr ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen.
 att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation
av Hökensåsskolan.
Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §118 ” Beslut om att godkänna projektering
för kvarstående ombyggnadsbehov i projekt ”Ombyggnation av
Hökensåsskolan och Forsenskolan" samt anslå ytterligare medel”,
2020-05-13.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering samt tilläggsanslag
anpassningar Hökensåsskolan”, ekonomichef Henrik Johansson,
2020-05-28.
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering till investeringar Hökensåsskolan”,
skolchef Anneli Alm, 2020-04-30.
 Tjänsteskrivelse ”Underlag till tjänsteskrivelse investeringar
Hökensås”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-04-27.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 50/2020 ”Beslut om
godkännande av projektering för ”ombyggnad av Hökensås/Forsen”,
2020-03-26.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 46/2020 ”Beslut om
godkännande av tilläggsanslag för projekt ”ombyggnad
Hökensås/Forsen”, 2020-03-19.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 69 Val av revisorer stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby
2020
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att välja revisorn Kerstin Thuvesson och
auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg till revisorer för stiftelsen
Tidaholm-Hökensås semesterby 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 § revisionsreglementet ska fullmäktige bland kommunens revisorer
utse revisorer och suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som
fastställts. Det framgår av 17 § i stadgarna för stiftelsen Tidaholm-Hökensås
semesterby att kommunfullmäktige ska utse två revisorer.
Kommunens revisorer har i beslut lämnat förslag på två revisorer, varav en
auktoriserad revisor, för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 2020.
Förslag till beslut
- Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta att välja revisorn
Kerstin Thuvesson och auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg till
revisorer för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Val av revisorer stiftelsen Tidaholm-Hökensås
semesterby 2020”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-13.
 Revisorernas protokoll ”Revisorer Stiftelsen Tidaholm-Hökensås
semesterby”, 2020- 04-28.
Sändlista
Stiftelsen Hökensås Tidaholm semesterby
Ekonomiavdelningen
Kerstin Thuvesson
Pernilla Rehnberg
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§ 70 Fyllnadsval av ledamot till kultur- och fritidsnämnden efter
Jesper Carlman (S)
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lisa Öhgren (S) till ledamot i
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2020-05-25 till 2022-12-31.
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Asem Alkordi (S) till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2020-05-25 till 2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 (§ 51) att entlediga Jesper Carlman
(S) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Förslaget innebär att det även behöver förättas ett fyllnadsval av ersättare till
kultur- och fritidsnämnden efter Lisa Öhgren (S).
Förslag till beslut
- Tony Pettersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Lisa
Öhgren (S) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för perioden 202005-25 till 2022-12-31.
Tony Pettersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse
Asem Alkordi (S) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för perioden
2020-05-25 till 2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2020 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Jesper Carlman (S)”, 2020-04-27.
Sändlista
Kultur- och fritidnämnden
Lisa Öhgren
Asem Alkordi
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§ 71 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 19:25.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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