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2017/6

§ 215 Delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av kommunjurist från och med 2017-11-14 till och 
med 2017-11-14.
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2017-11-14 1.11
Beslut om att inte 
lämna ut allmän 
handling

2017/257

Delegationsbeslut fattade av personalkonsult från och med 2017-05-24 till och 
med 2017-11-15.
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2017-05-24 2.4 Föra 
tvisteförhandling 6

2017-11-10 2.4 Föra 
tvisteförhandling 7

Delegationsbeslut fattade av personalchef från och med 2017-08-29 till och 
med 2017-10-23.
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2017-08-30 2.15

Träffa 
överenskommelse i 
samband med 
skiljande från tjänst 
inom Tidaholms 
kommun, maximalt 
12 månader.

5

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna. 
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2017/7

§ 216 Rapporter

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2017-10-23 – 2017-11-16.

KS 2014/335 Förvaltningsrätten i Jönköping – dom i ärende 5695-16 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, 
fråga om huruvida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för 
begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt 
avskedad

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna 

hem och småhus i bostadsrättsform
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om 

samverkan och arbetsmiljö
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:59 Värdesäkring av ersättning som betalas 

till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL

KS 2017/192 Länsstyrelsen Västra Götalands län – Kommuntal för 
mottagande av nyanlända 2018

KS 2017/107 SKL – Ekonomirapporten oktober 2017

Handlingar och protokoll finns tillgängliga på kommunkansliet.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna
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2016/21

§ 217 Information om projektet "Heltid en rättighet - deltid en 
möjlighet"

Sammanfattning av ärendet
Karin Adolfsson, personalkonsult, kom till kommunstyrelsen och informerade 
om det pågående projektet ”Heltid en rättighet- deltid en möjlighet”. 

Tanken med projektet är att heltid ska bli normen. Karin berättar att det finns 
många fördelar med att ha heltid som norm. Dels gör det Tidaholms kommun 
till en mer attraktiv arbetsgivare och dels ökar den verksamhetens kvalité och 
kontinuitet och ökar jämställdheten. 

Idag finns det 351 personer i Tidaholm som arbetar deltid och de arbetar i 
genomsnitt 75 %. Projektgruppen har tittat närmare på arbetsmiljön och 
undersöker vad det är som gör att vissa inte känner att de klarar av att arbeta 
heltid. 

Projektet innefattar alla anställda i Tidaholms kommun som har en 
tillsvidareanställning. 

Projektet pågår fram till och med 2019-12-31. Införandet kommer ske i olika 
steg, omvårdandsförvaltningen kommer att vara först ut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Information om heltidsprojektet”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-11-21

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2017/227

§ 218 Beslut om antagande av valnämndens reglemente

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att kommunfullmäktige inte har 
antagit ett reglemente för valnämnden. Detta innebär att valnämnden hittills 
inte har haft något formellt mandat att agera som valnämnd och att det ansvar 
som valnämnden har tagit egentligen har legat på kommunfullmäktige.

För att komma till rätta med detta har kommunledningsförvaltningen på 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskotts presidie tagit fram ett utkast till 
reglemente för valnämnden. Förvaltningen har utgått från innehållet i övriga 
nämndsreglementen i Tidaholms kommun för att få en så stor likhet som 
möjligt. Innehållet har dock anpassats till det faktum att valnämnden inte har 
samma omfattande förvaltning som övriga nämnder har.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123/2017 ”Beslut om 

antagande av valnämndens reglemente”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Reglemente valnämnden”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf. 2017-10-26
 Valnämndens beslut, § 7/2017, ”Beslut om reglemente valnämnd”, 

2017-10-19
 Utkast- Reglemente valnämnd, 2017-06-21

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

reglementet för valnämnden i enlighet med förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

reglementet för valnämnden i enlighet med förvaltningens förslag med 
ändringen att byta ut ”landstingsfullmäktige” mot ”regionfullmäktige” i 
texten samt lägga till uppdraget att fastställa arvode för valförrättarna. 
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2017/293

§ 219 Beslut om tillägg till taxa för tillsyn av försäljning av folköl i 
butik, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av handel med vissa 
receptfria läkemedel

Sammanfattning av ärendet
Den 24 maj 2017 antog riksdagen en ny lag, lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare. Lagen började gälla den 
1 juli 2017, med övergångsbestämmelser som gäller t o m 2017-12-31. 
Tillsynsansvaret över denna lag åligger delvis kommunerna enligt lagens 26 §.

Miljö- och byggnadsnämnden utövar i dag tillsyn över försäljning av 
tobaksvaror. De anser att arbetet med att handlägga anmälningar och utöva 
tillsyn över handel med e-cigaretter med tillbehör kommer att vara jämförbart 
med det arbete som i dag sker när det gäller tobak. De menar därför att en 
gemensam taxa för tobakstillsyn och tillsyn över försäljning av e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare förefaller logisk.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 112/2017 ”Beslut om tillägg 

till taxa för tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt 
tobakslagen och tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel”, 
2017-10-18

 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om tillägg till taxa för tillsyn 
av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av 
handel med vissa receptfria läkemedel”, kommunsekreterare Elin 
Eklöf, 2017-09-27

 Miljö- och byggnadsnämnden beslut §80/2017, ” Beslut om tillägg till 
taxa för tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen 
och tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel”, 2017-09-20

 Tjänsteskrivelse, miljö- och livsmedelsinspektör Britt Svensson,
2017-08-21.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att den av kommunfullmäktige antagna 
gemensamma taxan för tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn 
enligt tobakslagen samt tillsyn av handel med vissa receptfria 
läkemedel utökas med tillsyn enligt lag (2017:425) om handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Taxan får samma 
utformning som tidigare, med tillägg gällande tillsynen av e-cigaretter 
och påfyllnadsbehållare i tillämpliga stycken.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

den av kommunfullmäktige antagna gemensamma taxan för tillsyn av 
försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn av 
handel med vissa receptfria läkemedel utökas med tillsyn enligt lag 
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(2017:425) om handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. Taxan får samma utformning som tidigare, med 
tillägg gällande tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i 
tillämpliga stycken.
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2017/285

§ 220 Beslut om detaljbudget - kommunstyrelsen 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens budget uppgår till 60 871 tkr för 2018 enligt förslag till 
beslut i reviderad budget och strategisk plan 2018-2020. Budgeten fastställs 
av kommunfullmäktige den 27 november 2017. 

Budgetramen är 8 690 tkr lägre än för 2017. Orsaken är den interna intäkt 
som uppstår i samband med införandet av internhyror inom Tidaholms 
kommun. Intäkten avser intern ränta. Den största ökningen av budgeten beror 
på ökningen av anslaget till riktade budget prioriteringar (tidigare politiska 
prioriteringar). Kostnader för pensioner ökar för Tidaholms kommun. 
Kostnaden för pensioner är budgeterad på kommunstyrelsen. 

Övriga förändringar beror på: Omfördelning från övriga nämnder till 
kommunstyrelsen av lönekostnader avseende förvaltningsekonomer, 
kostnader i samband med det allmänna valet 2018 samt ökade kostnader för 
kommunövergripande licensavgifter på grund av ökningen av digitala tjänster.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget för respektive verksamhet 
inom kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 120/2017 ”Beslut om 

detaljbudget för kommunstyrelsen 2018”, 2015-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Detaljbudget KS 2018”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2017-10-26
 Budgetram per enhet kommunstyrelsen

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för 

kommunstyrelsens verksamheter avseende 2018

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelen beslutar att godkänna förslaget till budget för 

kommunstyrelsens verksamheter avseende 2018. 

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/291

§ 221 Beslut om kameraövervakning

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har inkommit med ett ärende angående 
kameraövervakning på ett antal platser i Tidaholms kommun. Tekniska 
nämnden beslutar att ansöka om medel för uppförande samt drift av 
kameraövervakningen.

Tekniska nämnden ansvarar för fastigheter ägda av Tidaholms kommun. Att övervaka 
och bevaka kommunens fastigheter anses som en del av tekniska nämndens 
verksamhet. Den årliga driftkostnaden som uppstår i samband med 
kameraövervakningen hanteras inom tekniska nämndens budgetram. 
Investering i den utrustningen som krävs hanteras inom tekniska nämndens befintliga 
investeringsbudget.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2017 ”Beslut om 

kameraövervakning”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Kameraövervakning”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2017-10-18
 Beslut tekniska nämnden, ”Beslut angående kamerapövervakning”, 

2017-09-14, § 2016/241

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att investeringsutgiften och den årliga 

driftkostnaden gällande kameraövervakning hanteras inom tekniska 
nämndens befintliga budget.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att investeringsutgiften och den årliga 

driftskostnaden gällande kameraövervakning hanteras inom tekniska 
nämndens befintliga budget. 

Sändlista
Tekniska nämnden
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2017/287

§ 222 Beslut om tidsplan för budget 2019-2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på tidsplan för 
budgetprocessen – Mål och medel för framtagandet av strategisk plan och 
budget 2019-2021

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122/2017 ”Beslut om 

tidsplan för budget 2019-2021”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Tidsplan strategisk plan och 

budget 2019-2021”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-10-30

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

budgetprocess för år 2019-2021

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

budgetprocess för år 2019-2021.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/232

§ 223 Beslut om försäljning av del av Helliden 4:5

Sammanfattning av ärendet
Den 26 juni 2017 inkom en förfrågan från Isabelle Gunnarsson och Jesper 
Millqvist om att få köpa del av fastighet Helliden 4:5 som idag ägs av 
Tidaholms kommun. De önskar uppföra en villa på tomten och slå ihop del av 
Helliden 4:5 med fastigheten Dalslund 1:5. 

Förfrågan har skickats på remiss till miljö- och byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden. 

Både tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva 
till en försäljning av del av Helliden 4:5. Båda nämnderna tar dock upp att det 
finns en rad risker, så som buller och det faktum att vägen är en utpekad led 
för farligt gods-trafik, då tomten ligger i direkt anslutning till riksväg 193. 
Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att fråganden söker 
förhandsbesked för tänkt byggnation, byggnadsplacering samt markarbeten 
innan mark säljs för villaändamål. Om sedan bygglovet leder upp till ställda 
krav på människors säkerhet och hälsa för byggnadsändamål enligt PBL 
(2010:900) borde inga hinder finnas för en villabebyggelse på platsen. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom nämndernas yttranden. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124/2017 ”Beslut om 

försäljning av del av Helliden 4:5”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om försäljning av del av 

Helliden 4:5”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-10-27
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut gällande begäran om yttrande 

angående ärende förvärv av del av fastighet Helliden 4:5”, § 145/2017, 
2017-10-19.

 Miljö- och byggnadsnämndens beslut ”Beslut om yttrande angående 
försäljning av del av fastigheten Helliden 4:5, Gamla Hjovägen”, § 
244/2017, 2017-09-13.

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande ang. försäljning av del av fastigheten 
Helliden 4:5”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2017-08-17.

 ”Förfrågan om förvärv av del av fastighet Helliden 4:5”, Isabelle 
Gunnarsson och Jesper Millqvist, 2017-06-27

 Skiss, Isabelle Gunnarsson och Jesper Millqvist, 2017-06-27

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att sälja 

del av fastighet Helliden 4:5. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens beslutar att sälja del av fastighet Helliden 4:5.
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Sändlista
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14



1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-29
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/236

§ Paragraf Beslut om gemensam samhällsbyggnadsnämnd

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att kommunledningsförvaltningen 
ska utreda förutsättningar och konsekvenser för en gemensam 
samhällsbyggnadsnämnd mellan tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden.

En eventuell förändring är en politisk omorganisation.  
För att kunna hantera jävsproblematiken måste verksamhetsansvar och 
myndighetsansvar separeras både på nämndsnivå och på tjänstemannanivå. 

Den eller de tjänstemän som ska bedriva utredningar och lämna förslag till 
beslut i ärenden som gäller myndighetsutövning mot kommunen måste tydligt 
åtskiljas där den lönesättande chefen inte får ha ansvar för driften av det som 
tillsynas. 

Ett uppdrag att utreda vilka författningar och övriga styrdokument som 
påverkas och därefter ta fram underlag inför inrättandet av en 
samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd bör ges till 
kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ställa sig positiva till 
införandet av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2017 ”Beslut om 

gemensam samhällsbyggnadsnämnd”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Utredning –Gemensam samhällsbyggnadsnämnd i 

Tidaholms kommun”, kommunjurist Markus Wästefors, 2017-09-20

Förslag till beslut
- Ordförandes förslag, Kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige införa en samhällsbyggnadsnämnd enligt upprättat 
förslag och tidsplan:

- Miljö- och byggnadsnämnden upphör 1 januari 2019
- Tekniska nämnden upphör 1 januari 2019
- En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas 1 januari 2019
- En Myndighetsnämnd inrättas 1 januari 2019

- Annica Snäll (MP) yrkar på att ärendet återremitteras och att uppdraget 
breddas till att se på en samhällsbyggnadsnämnd utifrån delar eller 
helhet i kommunen alla nämnder så att ytterligare vinster i 
handläggningen görs.  

- Ambjörn Lennartsson (M) och Ida Davidsson (M) yrkar på att ärendet 
avslås för att de anser att den nuvarande organisationen fungerar bra. 
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, ordförandes förslag, 
Snälls förslag och Lennartssons förslag.

Ordföranden ställer först Snälls förslag under proposition och ställer frågan om 
ärendet ska avgöras idag eller senare och finner kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer sedan Lennartssons förslag mot ordförandens förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt ordförandes förslag. 

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

JA:
Bifall till ordförandes förslag

NEJ:
Bifall till Lennartssons förslag

Omröstningen utfaller med:
JA: 8
NEJ:2
AVSTOD: 1

Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Christer Johansson (S), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Per-Erik Thurén (S), Hajrudin Abdihodzic 
(V), Ulf Persson (C)

Följande röstar NEJ:
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M)

Följande avstod att rösta:
Annica Snäll (MP)

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige införa en 

samhällsbyggnadsnämnd enligt upprättat förslag och tidsplan:
- Miljö- och byggnadsnämnden upphör 1 januari 2019
- Tekniska nämnden upphör 1 januari 2019
- En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas 1 januari 2019
- En Myndighetsnämnd inrättas 1 januari 2019

Protokollsanteckning
Bengt Karlsson (S), yrkar bifall.
Runo Johansson (L), yrkar bifall.
Hajrudin Abdihodzic (V), yrkar bifall. 
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2017/322

§ 225 Beslut om fastställande av taxa för barnomsorg

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat förslag till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fastställande av taxa för barnomsorg”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-11-20
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2017 ”Beslut om 

barnomsorgstaxa”, 2017-10-12
 Taxa för barnomsorg

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa barnomsorgstaxan för 2018 med uppräkning av inkomstindex 
för 2018 som regeringen beslutar om i november 2017.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa barnomsorgstaxan för 2018 med uppräkning av inkomstindex 
för 2018 som regeringen beslutar om i november 2017. 

17



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-29
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/322

§ 226 Beslut om revideringen av taxa för prövning och tillsyn 
enligt strålskyddslagen

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat förslag till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn 

enligt strålskyddslagen”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-11-20
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut §95/2017 ”Beslut om revidering 

av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen”, 2017-10-18
 Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen. 
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2017/175

§ 227 Beslut om besvarande av motion om att starta ett projekt i 
Staffanstorpsmodellen

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) med flera har inkommit med en motion angående att 
tillsammans med polisen initiera ett projekt med märk-DNA som kallas 
Staffanstorpsmodellen. 
Under utredningen framgick att det finns tre framgångsfaktorer som är direkt 
avgörande för projektets resultat. Dessa är den externa samverkan mellan 
kommun och kommunpolis, den interna samverkan och förståelsen mellan 
kommunpolis, områdespolis och kommunikatör samt väl genomförda 
kommunikativa insatser där medborgarnas frågor och eget ansvar utgjort 
fokus. 

Kommunpolisen tillfrågades om möjlighet till deltagande i projektet 2017-06-
19. Kommunpolisen hänvisade frågan vidare till ledningen som inkom med 
svar 2017-10-04. Svaret från polisen är att det i nuläget inte finns resurs och 
tid och att de i nuläget inte kan utlova ett samarbete. 

Eftersom att polisen i dagsläget inte kan utlova ett samarbete och 
erfarenheterna som Staffanstorps kommun dragit är att polisen har en mycket 
viktig roll i projektet är det i dagsläget svårt att initiera ett projekt. 

Då polisen i nuläget inte har möjlighet att delta i projektet bör kommunen 
avvakta polisens möjlighet till deltagande. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 127/2017 ”Beslut om 

besvarande av motion om att starta ett projekt i 
Staffanstorpsmodellen”, 2017-11-15

 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om motion att initiera ett 
projekt med MärkDNA enligt Staffanstorpsmodellen”, kommunjurist 
Markus Wästefors, 2017-10-30

 Svar på förfrågan från kommunpolis Anna-Lena Mann mfl, 2017-10-04.
 Staffanstorpsmodellen; Att förebygga bostadsinbrott med stöd av 

MärkDNA, Staffanstorps kommun,
 Motion om att starta ett projekt med MärkDNA enligt 

Staffanstorpsmodellen (M, C, KD, L), 2017-04-24

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
- Ulf Persson yrkar på att bifalla motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
och Perssons. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

JA: Bifall till arbetsutskottets förslag

NEJ: Bifall till Perssons förslag 

Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ:5

Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena 
Andersson (S), Per-Erik Thurén (S), Hajrudin Abdihodzic (V)

Följande röstar NEJ:
Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Ulf 
Persson (C), Annica Snäll (MP)

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avslå motionen. 

Protokollsanteckning
Ulf Persson och Runo Johansson yrkar bifall
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2017/176

§ 228 Beslut om besvarande av motion om att öka barnsäkerheten 
i Madängsholm

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Ider (V) lämnade in en motion angående ökad barnsäkerhet i 
Madängsholm. 
Motionären anser att det finns ett flertal barnfamiljer i Madängsholm som har 
väntat länge på att det ska ske en asfaltering av trottoarer och cykelbana. 

Motionären tycker att det är lätt för pulkaåkare och cyklister att komma ut på 
vägbanan vid lekplatsens pulkabacke då det saknas staket mot vägen. 

Motionären påpekar även att det finns barn som leker vid en bro vid kanalen, 
vilket hon tycker är olämpligt. Motionären vill att det ska sättas upp ett 
stängsel längs kanalen och utredas vem som är ansvarig för platsen och bör 
kontaktas för åtgärd. 

Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har i sin utredning kommit fram till att trafiksäkerheten på 
vägen som nämns i motionen numera håller en god standard samt att det är 
upp till fastighetsägaren av marken kring den i motionen nämnda bro att 
bedöma behovet av ett staket. 
De anser dock att det är motiverat att förlänga det befintliga staketet kring 
lekplasten ytterligare för att minska risken för olyckor. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 128/2017 ”Beslut om 

besvarande av motion om att öka barnsäkerheten i Madängsholm”, 
2017-11-15.

 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Ökad barnsäkerhet i 
Madängsholm”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-10-27

 Tekniska nämndens beslut ”Beslut om remiss av motion om ökad 
barnsäkerhet i Madängsholm”, 2017-10-19,§106/2017

 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 2017-10-04
 Motion ”Motion till Tidaholms kommun angående: Ökad barnsäkerhet i 

Madängsholm”, Lisbeth Ider, 2017-04-23

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 
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2017/344

§ 229 Beslut om intern kontrollplan

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje 
för intern kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt. 2018 års interna kontrollplan visar vilka aktiviteter och 
kontrollåtgärder som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är 
ändamålsenlig och effektiv samt att den följer lagar och regler. 

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

I den interna kontrollplanen ingår de rutiner/processer som innehåller risker 
med minst 15 poäng. Sammantaget är det 15 aktiviteter/kontrollåtgärder som 
är upptagna i 2018 års plan. Uppföljningen av kontrollerna kommer att 
redovisas till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 129/2017 ”Beslut om intern 

kontrollplan”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av intern 

kontrollplan för kommunstyrelsen år 2018”, kommunjurist Markus 
Wästefors, 2017-10-31.

 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2018

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2018. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till intern 

kontrollplan för år 2018.

Sändlista
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2017/348

§ 230 Beslut om firmatecknare

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till firmatecknare för 
Tidaholms kommun, organisationsnummer 212000-1736, från och med 2018-
01-01.
Till firmatecknare för Tidaholms kommun gällande ärenden förutom nedan 
nämnda utse var och en för sig av följande personer:

Anna-Karin Skatt Eva Thelin
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef

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

Henrik Johansson Göran Andersson Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Controller Controller Redovisningsansvarig

med kontrasignering med en annan av följande personer:

Petra Larsson Jessica Claesson
Ekonomiassistent E-handelsansvarig

Henrik Johansson Göran Andersson Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Controller Controller Redovisningsansvarig

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser signering av betalningar 
via fil från individ- och familjeomsorgen, plusgiro 1831537-4, utse var och en 
för sig av följande personer:

Petra Larsson Jessica Claesson
Ekonomiassistent E-handelsansvarig

Henrik Johansson Göran Andersson Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Controller Controller Redovisningsansvarig
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Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skattedeklaration och 
statsbidrag för mervärdeskatt, utse var och en för sig av följande personer:

Henrik Johansson Göran Andersson Louise Holmvik Anna Ståhl
Ekonomichef Controller Controller Redovisningsansvarig

Till firmatecknare för Tidaholms kommun, såvitt avser skuldebrev och 
borgensåtagande utse var och en för sig av följande personer:

Anna-Karin Skatt Runo Johansson
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande

med kontrasignering med en annan av:

Henrik Johansson
Ekonomichef

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2017 ”Beslut om 

firmatecknare”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Firmatecknare Tidaholms 

kommun”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-06

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 

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

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/348

§ 231 Beslut om beslutsattestanter

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt förslag på beslutsattestanter för 
Kommunstyrelsen. Förslaget innehåller attestanter för kommunstyrelsens 
verksamheter samt för balanskonton.

Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen får ekonomichef besluta om 
ändring och komplettering av beslutattestanter under året för 
kommunstyrelsens verksamheter och för balansräkning. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131/2017 ”Beslut om 

beslutsattestanter”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslutsattestanter 

Kommunstyrelsen”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-06
 Attestanter Balanskonton
 Attestanter verksamheter kommunstyrelsen

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 

beslutattestanter. Förslaget gäller från och med 2018-01-01.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag på 

beslutsattestanter. Förslaget gäller från och med 2018-01-01.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/353

§ 232 Beslut om vindkraftsparker Velinga och Anneberg

Sammanfattning av ärendet
Framställan har inkommit från Tidaholms Energi AB via sitt dotterbolag 
Tidaholms Elnät AB att för kommunfullmäktiges ställningstagande få utföra 
investeringar för anslutning av två vindkraftsparker.

Enligt ägardirektiv krävs kommunfullmäktiges ställningstagande om 
investeringen överstiger 100 Pbb (prisbasbelopp) per investeringsobjekt. 
Enligt framställan uppgår investeringen till ca 43 milj kr för de två projekten.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132/2017 ”Information om 

vindkraftsparker Velinga och Anneberg”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Vindkraftsparker Velinga och 

Anneberg”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-14
 Vindbruksplan, antagen kommunfullmäktige sept 2010
 Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2014-09-10 § 93 angående 

ansökan om vindkraftsanläggning, vindkraftprojekt Råmmarehemmet
 Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2008-12-10 §89 angående 

ansökan om vindkraftsanläggning, vindkraftprojekt  Anneberg
 Länsstyrelsens tillstånd 2015-06-11 (Dnr 551-12888-2015) resp 
 2016-01-12 (dnr 525-41454-2015)
 Teab protokoll 2017-11-16 §73
 Kartor

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i sitt 

ställningstagande tillstyrka en utökad investeringsram för Tidaholms 
Energibolag ABs dotterbolag Tidaholms Elnät AB för investeringar i 
samband med etableringen av vindkraftsparkerna i Velinga respektive 
Anneberg.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att i sitt 

ställningstagande tillstyrka en utökad investeringsram för Tidaholms 
Energibolag ABs dotterbolag Tidaholms Elnät AB för investeringar i 
samband med etableringen av vindkraftsparkerna i Velinga respektive 
Anneberg. 
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2017/1

§ 233 Information från kommunalrådet

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:

 Kommunalrådet har deltagit på rundabordssamtal i Valstad med 
representanter från Kyrkan. 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har haft 
samtal med Tidaholms Bostads AB angående behovet av fler 
lägenheter i Tidaholm. Frågan har initierats av social- och 
omvårdnadsnämnden. 

 Grusplanen som ligger bakom gamla Kungsbroskolan är nu såld och 
köparen avser att bygga bostäder på marken.

 Kommunala funktionshinderrådet har önskat att kommunen har en 
presentation av sina verksamheter på torget, så som det har gjort en 
gång tidigare.

 Det har tagits ett beslut att alla förtroendevalda från och med årsskiftet 
ska ha en politikermailadress. Alla som idag använder sig av privata 
mailadresser kommer alltså få dem utbytta under december månad. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2017/2

§ 234 Information från kommunchefen

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om följande:

 De förtroendevalda som idag har en dator ska lämna in dem till IT-
avdelningen och dessa utbytta mot I-pads. Det har tagits ett beslut att 
alla förtroendevalda i Tidaholms kommun ska ha en I-pad. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2017/3

§ 235 Rapport från gemensam nämnd för samhällskydd

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit en skrivelse från revisorerna för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Förslag till beslut
- Ordföranden förslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2017/4

§ 236 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om följande:

 Dan Gabrielsson valdes i måndags in som ny ordförande i 
kommunfullmäktige i Falköping istället för den bortgångne Conny 
Johansson.

 PWC har gjort en rapport om kommunalförbundet. Den kommer att 
presenteras på kommunalförbundets styrelse den 8 december.  

Oppositionsrådet informerar om följande: 

 I torsdags representerade oppositionsrådet kommunalförbundet då det 
kom ett besök från Sörmland. De håller på att bilda ett liknande 
kommunalförbund som det som finns här i Skaraborg och var ute på 
studiebesök. 

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 
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2017/5

§ 237 Rapport från de kommunala bolagen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inkommit ett protokoll från Tidaholms Elnät AB 
och ett protokoll från Tidaholms Energi AB.

Beslutsunderlag
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2017-11-16
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2017-11-16

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 

dokument till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 

handlingarna. 

31



1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-29
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/297

§ 238 Beslut om markförvärv vid Acklingakorset samt 
Suntakscirkulationsplatsen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har inventerat lämpliga exploateringsytor för
industrifastigheter intill väg 26. Bakgrunden är att Tidaholm är i behov av ytor 
för industrier och företag att etablera sig på. 

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och ställer sig positiva till 
inköp av mark i strategiska lägen. 

I beslutet från tekniska nämnden framgår att två platser utretts. Dessa utgörs 
av områdena kring Suntakscirkulationsplatsen och Acklingakorset. Bådera 
områdena har bedömts lämpliga för syftet och flertalet av markägarna 
förefaller villiga att sälja eller byta mark med kommunen. 

I yttrandet från miljö- och byggnadsnämnden framgår att nämnden är positiva 
till inköp av mark i strategiska lägen såsom Acklingakorset och Suntakskorset. 
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till att 
genomföra markförvärv vid båda platserna. 

Kommunsledningsförvaltningen bedömer att tekniska förvaltningen innehar 
rätt kompetens för att kunna inleda förhandling för inköp av fastigheter och 
bedömer att det är lämpligt att kommunfullmäktige tar ett beslut som inte 
begränsar tekniska nämndens förhandlingsmöjligheter utan lämnar 
avgörandet avseende områden till tekniska nämnden att hantera.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om markförvärv vid 

Acklingakorset samt Suntakscirkulationsplatsen”, kommunjurist Markus 
Wästefors, 2017-11-20

 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 107/2017 ”Beslut om yttrande 
angående intresseförfrågan markförvärv, gällande Acklingakorset och 
Suntaksrondellen”, 2017-11-15. 

 Tekniska nämndens beslut § 80/2017 ”Beslut gällande 
intresseförfrågan markförvärv”, 2017-09-14.  

 Karta beskrivande ytorna kring Acklingakorset respektive 
Suntakscirkulationsplatsen, tekniska förvaltningen. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ställa sig positivt till förvärv av 
fastigheter som bedöms som strategiskt viktiga ut ett framtida 
exploateringsperspektiv i de angivna områdena enligt bifogad karta. 
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att inleda 
förhandlingar för inköp av lämpliga fastigheter.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

ställa sig positiva till förvärv av fastigheter som bedöms som strategisk 
viktiga ur ett framtida exploateringsperspektiv i de angivna områdena 
enligt bifogad karta. 

 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
uppdra åt tekniska nämnden att inleda förhandlingar för inköp av 
lämpliga fastigheter. 
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2017/225

§ 239 Beslut om detaljplan del av Siggestorp 3:1 samt 4:1 
"Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har begärt yttrande över detaljplan för del av 
Siggestorp 3:1 samt 4:1 ”Rosenberg”. 

Syftet med planen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I 
detaljplanen ger möjlighet till en utökning av befintligt idrottsområde, plats för 
nybyggnation av skolområde med utemiljöer samt kommunikationer i gorm av 
en större gata in till området Rosenberg. 

Miljö- och byggnadsnämnden har satt granskningstiden till 22 november till 
och med 15 december 2017. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om detaljplan del av 

Siggestorp 3:1 samt 4:1 ”Rosenberg””, kommunsekreterare Elin Eklöf, 
2017-11-22

 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande över detaljplan för del av 
Siggestorp 3:1 samt 4:1, ”Rosenberg”, Tidaholms tätort, Tidaholms 
kommun, Västra Götalands län”, planarkitekt Marie Bengtson, 2017-
11-20 

 Planbeskrivning, november 2017
 Plankarta, november 2017
 Illustrationskarta, november 2017
 Samrådsredogörelse, november 2017
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut, §105/2017, ”Beslut om 

granskning”, 2017-11-15

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på 

detaljplanen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på 

detaljplan del av Siggestorp 3:1 samt 4:1 ”Rosenberg”.

Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden
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2017/98

§ 240 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016 §259 att samtliga nämnder skulle ta fram 
en månadsrapport enligt framtagen mall. Månadsrapporten ska 
sammanställas efter februari, maj, oktober och november månad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens 

månadsrapport 2017 jan-oktober”, ekonomichef Henrik Johansson, 
2017-11-23

 Månadsrapport (Kommunstyrelsen) oktober.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten för 

kommunstyrelsen för januari – oktober 2017.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten för 

kommunstyrelsen för januari-oktober 2017. 

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/131

§ 241 Information om förstudie för nybyggnation av förskola

Sammanfattning av ärendet
Annelie Alm, barn- och utbildningschef, och Ci Olofsson, projektledare, kom till 
kommunstyrelsen och informerade om förstudien för nybyggnationen av 
förskolan vid Rosenberg. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har med hjälp av befolkningsprognoser 
räknat ut att det kommer att föddas 160 barn per år i Tidaholm. De räknar 
sedan med att 83% av dessa kommer att gå i förskolan. Detta betyder att det 
finns ett behov av fyra nya förskoleavdelningar under en tioårsperiod. 

De har redan idag utökat verksamheten i Valstad med en avdelning och till 
våren kommer det att öppna ytterligare en avdelning i Ekedalen. Planen är 
sedan att stänga den avdelningen vid Forsen som är i en modul samt stänga 
den avdelning som idag finns i stormsvalan. 
Barn- och utbildningsförvaltningen planerar att bygga en förskola vid 
Rosenberg med fyra avdelningar. Detta gör att det totalt blir fyra nya 
avdelningar i Tidaholms kommun. 

De ser att en placering på Rosenberg, bredvid den planerade skolan, skulle 
kunna ge flera samverkansmöjligheter mellan skolan och förskolan. Bland 
annat genom ett gemensamt kök och samverkan med fritids. 

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2017/364

§ 242 Beslut om borgensram för Tidaholm Bostad AB 2018

Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med 
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. 
Bolagets låneskuld uppgår till 57 720 042 kr per 2017-12-31.

Med anledning av renovering av bolagets fastighetsbestånd behöver 
borgensramen ökas med 10 000 000 kr till 67 720 042 kr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Borgensbeslut TBAB 2018”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-27.

Förslag till 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 
67 720 042 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms 
Bostads AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut 
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har 
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att 
utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som 
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Bostads AB.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
67 720 042 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms 
Bostads AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut 
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har 
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att 
utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som 
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Bostads AB.
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2017/364

§ 243 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB

Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med 
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. 
Bolagets borgensram uppgår till 188 772 000 kr per 2017-12-31. Ingen 
nyupplåning 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Borgensbeslut TEAB Lån 2018”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-27

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
188 772 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms 
Energi AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut 
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har 
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att 
utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som 
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Energi AB.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 188 772 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms 
Energi AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut 
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har 
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att utfästas 
av kommunen inom den årliga borgensram som 
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Energi AB.
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2017/364

§ 244 Beslut om borgensram för Tidaholm Energi ABs 
leasingförpliktelser

Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s leasingförpliktelser. All 
leasingförpliktelse sker med kommunal borgen som säkerhet. Behov finns av 
förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets leasingförpliktelse uppgår 
till 75 885 488 kr per 2017-12-31.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse –Borgensbeslut TEAB 

Leasingförpliktelser 2018”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-
15

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi 
AB:s leasingförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
75 885 488 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms 
Energi AB:s leasingförpliktelser skall kommunens 
borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla 
när leasingavtalet har upphört. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelse beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi 
AB:s leasingförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
75 885 488 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms 
Energi AB:s leasingförpliktelser skall kommunens 
borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla 
när leasingavtalet har upphört. 
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