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2018/6

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut 2018

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören från och med 2018-04-01 till 
och med 2018-04-23
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-04-06 1.8

Beslut att remittera 
ärenden för 
yttrande till 
nämnder

Remiss till TN - 
Trafikverkets 
åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller, 
2019-2023

2018/134

Delegationsbeslut om nyanställningar enligt beslutsnummer 4.1 fattade av 
respektive förvaltningschef eller annan delegat från och med 2018-03-01 till 
och med 2018-03-31

Delegationsbeslut fattade av tekniska chefen  2018-03-28 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-03-28 4.5

Uppsägning p g a 
arbetstagares 
personliga 
förhållande

11/2018

Delegationsbeslut fattade av personalchefen från och med 2018-03-16 till och 
med 2018-04-23
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-03-16 2.3 Teckna lokala 
kollektivavtal

Delegationsbeslut fattade av omvårdnadschefen 2018-01-18
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-01-18 4.4
Beslut om 
uppsägning p.g.a. 
arbetsbrist

Löpnummer 8

2018-01-18 4.4
Beslut om 
uppsägning p.g.a. 
arbetsbrist

Löpnummer p

Delegationsbeslut fattade av barn- och utbildningschefen från och med 2018-
03-01 till och med 2018-04-16
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer
2018-03-13 4.4 Uppsägning vid Löpnummer 2, 
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arbetsbrist- inom annan 
nämnds 
verksamhetsområde
Beslut om uppsägning 
på grund av arbetsbrist. 

3, 4, 5, 6

2018-03-28 4.5

Uppsägning av 
personliga skäl och 
avsked- inom annan 
nämnds 
verksamhetsområde
Beslut om uppsägning 
på grund av personliga 
skäl samt beslut om 
avsked.  

Löpnummer 7

Delegationsbeslut fattade av kultur- och fritidschefen från och med 2018-04-01 
till och med 2018-04-11
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-04-10 4.5

Uppsägning av 
personliga skäl och 
avsked- inom annan 
nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om 
uppsägning på grund 
av personliga skäl 
samt beslut om 
avsked. 

Löpnummer 1

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna
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2018/7

§ 100 Rapporter och inkomna skrivelser 2018

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2018-03-27 – 2018-04-23.

KS 2017/205 Revisions PM – Förstudie underhåll/återställning av 
beläggning gator och vägar

KS 2017/264 Revisions PM – förstudie IT-säkerhet
KS 2017/265 Revision PM – Uppföljning av tidigare granskning av 

regelverk för bisysslor
KS 2017/357 Samordningsförbunden i Skaraborg – Rapport om genomförd 

utredning kring optimalt antal samordningsförbund i 
Skaraborg

KS 2017/369 KPMG – Beslutsordning och eventuellt jäv vid beslut om 
tjänsteresa till USA

KS 2018/8 SKL- Cirkulär 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal 
TRAKT T

KS 2018/8 SKL- Cirkulär 18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i 
frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och 
förmynderskapsfrågor

KS 2018/8 SKL- Cirkulär 18:15 Beloppsjusteringar i avtal om 
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 
anläggningar

KS 2018/146 KPMG – Granskning av system och rutiner avseende riktade 
statsbidrag

KS 2018/147 Revisionsplan 2018 för Tidaholms kommun och dess helägda 
bolag och stiftelser

KS 2018/156 SKL – Sammanträdesplan för 2019
KS 2018/161 Delegationen mot segregation - Stöd för att minska och 

motverka segregation 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 
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2018/136

§ 101 Information om årsredovisning stiftelsen Tidaholm-
Hökensås semesterby 2017

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby Anna-Karin 
Skatt (S) informerar om årsredovisning och förvaltningsberättelse samt 
revisionsberättelse för stiftelsen för år 2017.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2017
 Revisionsberättelse

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2018/135

§ 102 Beslut om årsredovisning Stiftelsen Sociala samfonden i 
Tidaholm 2017

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens avkastning ska användas till behövande inom kommunen. Av den 
årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till kapitalet.

Utdelning ur fonden görs vart femte år. Ingen utdelning har skett under 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Stiftelsen Sociala 

samfonden i Tidaholm 2017”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-
04-09

 Årsredovisning Stiftelsen Sociala samfonden vid Tidaholms grundskola
 Revisionsberättelse Stiftelsen Sociala samfonden vid Tidaholms 

grundskola

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 

årsredovisningen för Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm år 2017

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 

årsredovisningen för Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm år 2017.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2018/135

§ 103 Beslut om årsredovisning Stiftelsen Samfonden vid 
Tidaholms grundskola 2017

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för 
Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola för år 2017. 

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för elever 
vid kommunens grundskola. Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent 
läggas till kapitalet.

Ingen utdelning har skett under 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om årsredovisning Stiftelsen Samfonden vid 

Tidaholms grundskola 2017”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-
04-09

 Årsredovisning Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 

årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 
2017

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna 

årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 
2017

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2018/60

§ 104 Beslut om förstudie ombyggnation Smedjegatan

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en förfrågan om att få 
uppdraget att tillsammans med tekniska nämnden utföra en förstudie gällande 
en ombyggnation av Smedjegatan. 

Barn- och utbildningsnämnden hyr idag olika lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet. Två av dessa externt hyrda lokaler är moduler som är placerade 
vid Forsenskolan samt lokaler på vårdcentralen. Barn- och 
utbildningsnämnden har som mål att kunna säga upp hyresavtalet på dessa 
lokaler under 2018. De vill istället nyttja kommunens egna lokaler och har där 
sett andra våningen på Smedjegatan som ett alternativ. Detta våningsplan 
måste dock byggas om för att kunna fungera för det nya ändamålet. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att lokalerna på Smedjegatan idag inte 
utnyttjas till fullo. De anser att för att kunna nyttja dessa lokaler flexibelt utifrån 
verksamhetens behov så bör de byggas om.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2018 ”Beslut om 

förstudie ombyggnation Smedjegatan”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie ombyggnation Smedjegatan”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-04-09 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 12 ”Beslut om förstudie 

ombyggnation Smedjegatan”, 2018-01-25
 Tjänsteskrivelse ”Ombyggnation Smedjegatan”, projektledare Ci 

Olofsson, 2018-01-09

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med 
tekniska nämnden utföra en förstudie gällande ombyggnation av 
Smedjegatan. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till barn- och 

utbildningsnämnden att i samråd med tekniska nämnden utföra en 
förstudie gällande ombyggnation av Smedjegatan. 

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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2016/407

§ 105 Beslut om ombyggnation omklädningsrum Forshallen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2017-03-01 beslut § 47/2017 att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att starta en förstudie gällande ombyggnation av 
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen. Tekniska nämnden fattade 
beslut i frågan 2017-10-19 beslut § 110/2017. Kommunstyrelsen begärde 
kompletteringar i ärenden avseende driftkostnader samt en mer utförlig 
beskrivning av förstudien. Tekniska nämndens beslut om kompletteringar 
fattades 2018-02-22 § 23/2018.

I Forshallen saknas möjligheten för personer med funktionsnedsättning att 
byta om i ett särskilt anpassat omklädningsrum. Ett förslag på hur ett särskild 
anpassat omklädningsrum ska se ut har tagits fram. 

Ritningsgranskningsgruppen har tagit del av förslaget som har presenterats. 
Det material som har presenterats i samband med förstudien är de ritningar 
som finns med som beslutsunderlag. 

Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en 
förstudie. Enligt investeringsprocessen är nästa steg att föreslå 
kommunfullmäktige att ge i uppdrag till tekniska nämnden att genomföra en 
projektering. Projektet har pågått under en lång tid och projektet behöver gå 
vidare skyndsamt. Investeringsutgiften är bedömd till 700 tkr.

Ökade driftkostnader består främst i ökad internhyra för fastigheten i form av 
kapitalkostnader och fastighetsdrift. Den årliga kostnadsökningen är bedömd 
till 100 tkr. 

På grund av den utdragna processen så behöver projektet gå vidare och 
färdigställas. Investeringsbudgeten på 700 tkr anses som förhållandevis låg. 
På grund av den utdragna processen och den låga investeringsutgiften 
föreslås att projektering och upphandling genomförs av projektet. Detta 
innebär att eventuell återkoppling till kommunfullmäktige sker efter 
upphandlingen om inkomna anbud överstiger investeringsbudgeten på 700 
tkr.

Ökade kapital- och fastighetskostnader belastar internhyran för fastigheten. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 35/2018, ”Beslut om 

ombyggnation omklädningsrum Forshallen”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ombyggnation omklädningsrum 

Forshallen”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-04-18
 Ritning omklädnad badet alt 2
 Synpunkter från ritningsgranskningsgruppen
 Beslut kommunstyrelsen § 47 /2017
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 Beslut tekniska nämnden § 110 /2017
 Beslut tekniska nämnden § 23 /2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att gå vidare med projektet samt att uppdra åt tekniska nämnden att 
göra en projektering samt att genomföra upphandling. Kostnader för 
projektering ingår i det totala anslaget.

- att avsätta 700 000 kr för investeringsprojektet ”Ombyggnation av 
omklädningsrum Forshallen”

- att budgetmedel flyttas från investeringsreserven till tekniska 
nämndens investeringsbudget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

 att gå vidare med projektet samt att uppdra åt tekniska nämnden att 
göra en projektering samt att genomföra upphandling. Kostnader för 
projektering ingår i det totala anslaget.

 att avsätta 700 000 kr för investeringsprojektet ”Ombyggnation av 
omklädningsrum Forshallen”

 att budgetmedel flyttas från investeringsreserven till tekniska 
nämndens investeringsbudget.
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2017/393

§ 106 Beslut om antagande av detaljplan för del av Siggestorp 3:1 
"Södra Rosenberg"

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att pröva området för bostadsbebyggelse i direkt 
anslutning till Tidaholms tätort.

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut § 45/2018 godkänt detaljplanen för 
området Södra Rosenberg. Nämnden har i sitt beslut även föreslagit 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

När antagandehandlingarna upprättades hade Trafikverket ännu inte 
presenterat ett förslag till medfinansieringsavtal. Trafikverket har nu översänt 
ett förslag till avtal som handläggs av tekniska nämnden och för att slutligt 
beslutas av kommunstyrelsen. Avtalet ska tecknas innan den 30 juni i år.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av detaljplan del av 

Siggestorp 3:1, Södra Rosenberg”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-
04-24

 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 45/2018 om godkännande av 
detaljplan del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”, 2018-04-18

 Tjänsteskrivelse, Godkännande av detaljplan för del av Siggestorp 
3:1”Södra Rosenberg”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-04-12

 Antagandehandling plankarta Södra Rosenberg, april 2018
 Antagandehandling planbeskrivning Södra Rosenberg, april 2018
 Antagandehandling granskningsutlåtande Södra Rosenberg, april 2018

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att anta detaljplanen.
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2018/100

§ 107 Beslut om medfinansiering lärarutbildning Högskolan i 
Skövde

Sammanfattning av ärendet
En ny lärarutbildning har startat vid Högskolan i Skövde i januari 2018. 
Skaraborgs Kommunalförbund har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta beslut om medfinansiering av 
lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kronor per 
invånare.

I beslutsunderlaget från Skaraborgs kommunalförbund framgår behovet av att 
etablera en lärarutbildning vid Högskolan i Skövde för att möjliggöra fler 
behöriga lärare i Skaraborgsregionen. Skaraborgs kommunalförbund har 
beslutat att föreslå medlemskommunerna att stå för en tredjedel av 
merkostnaderna vilket innebär 600 000 kr. Fördelningen sker i förhållande till 
invånarantalet vilket innebär en kostnad på 2,25 kr/invånare. Invånarantalet i 
Tidaholms kommun 2017-12-31 uppgår till 12 827. Detta innebär en 
totalkostnad på 28 861 kr för Tidaholms kommun.

Av kommunallagen framgår samtidigt att kommun inte får ha hand om 
angelägenheter som annan ska ha hand om. Lärarutbildning bedrivs som 
högskoleutbildning och normalt därför i statlig regi. 

Därigenom skulle fråga kunna uppstå huruvida medfinansiering av 
högskoleutbildning kan anses vara en kommunal angelägenhet. I lag 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 2 kap. 2 § framgår dock att 
kommun får lämna bidrag till utbildning som bedrivs vid statliga högskolor.

Generellt gäller att nyrekrytering underlättas om det finns tillgång på 
utbildningsplatser i geografisk närhet. Lärare är redan idag ett bristyrke och 
enligt prognoserna finns anledning att utgå från att situationen kommer att 
försvåras framgent. Mot bakgrund av detta kan det ses som motiverat att 
medfinansiera de initiala merkostnaderna för att starta upp utbildningen 
tidigare än annars planerat. Finansieringen torde dessutom helt inrymmas 
inom den kommunala kompetensen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 36/2018, ”Beslut om 

medfinansiering lärarutbildning Högskolan i Skövde”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medfinansiering lärarutbildning Högskolan 

i Skövde”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-04-06
 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund § 106
 Beslut Barn och utbildningsnämnden § 22/2018
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att medfinansiera lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 
2018 med totalt 28 861 kr.

- att finansiering sker av kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
utgifter.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 att medfinansiera lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 
med totalt 28 861 kr.

 att finansiering sker av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter
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2018/126

§ 108 Beslut om reviderad arbetsordning kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Behov har framkommit av att ändra tillämpningen av allmänhetens frågestund. 
Syftet är att tillse att det är adekvata frågor som ställs samt att frågeställaren 
kan få ett svar vid samma fullmäktigemöte.

I den nu gällande arbetsordningen har allmänheten bjudits in för att vid 
kommunfullmäktiges sammanträde ställa frågor som gäller kommunens 
verksamhet. Om inte svar kan lämnas av ledamot i direkt anslutning till att 
frågan ställs ska denna istället besvaras vid nästkommande möte.

För att bedöma om frågan berör kommunens verksamhet och dessutom har 
ett allmänt intresse bör frågan istället inges skriftligen i förväg. 
Kommunfullmäktige ges då möjlighet att även bestämma vem som ska 
besvara den samt tillse att ledamoten erhåller den skriftliga frågan i god tid 
innan fullmäktigesammanträdet. Detta möjliggör en snabb återkoppling i form 
av ett underbyggt svar till frågeställaren.

En begränsning bör vidare införas såtillvida att det endast är kommunmedlem 
som har rätt att ställa frågor till fullmäktige.
 
För att vitalisera allmänhetens frågestund och möjliggöra för ett snabbt och 
underbyggt svar till frågeställaren bör 36 § i arbetsordningen för 
kommunfullmäktige ändras.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38/2018 ”Beslut om 

reviderad arbetsordning kommunfullmäktige”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om reviderad arbetsordning 

kommunfullmäktige”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-04-09
 Förslag – Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2018-04-09

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera arbetsordning 
för kommunfullmäktige i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsgång
Bengt Karlsson (S) och Christer Johansson (S) yrkar att förslaget till 
arbetsordning återremitteras för förtydliganden av bestämmelserna om 
Allmänhetes frågestund § 36.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera arbetsordningen för 

förtydliganden av avsnittet Allmänhetens frågestund, § 36.
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2018/109

§ 109 Beslut om utbetalning av partistöd 2018

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för 
kommunalt partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden 
2015-2018. 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 (45 500 kronor år 2018), samt

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per 
mandat och år (6 825 kronor år 2018).

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. Om redovisning och 
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd.

Parti Antal 
mandat 
för vilka 
en vald 
ledamot 

är 
fastställd

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 19 45 500 kr  129 675 kr 175 175 kr
Moderaterna 6 45 500 kr 40 950 kr 86 450 kr
Sverigedemokraterna 1 45 500 kr  5 688 kr 51 188 kr
Centerpartiet 3 45 500 kr 20 475 kr 65 975 kr
Liberalerna 3 45 500 kr 20 475 kr 65 975 kr
Kristdemokraterna 2 45 500 kr 13 650 kr 59 150 kr
Miljöpartiet 2 45 500 kr 13 650 kr 59 150 kr
Vänsterpartiet 2 45 500 kr 13 650 kr 59 150 kr
Totalt 38 622 213 kr
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Sverigedemokraterna har fyra mandat i kommunfullmäktige, men på grund av 
att det enbart fanns en ledamot fastställd för Sverigedemokraterna fram till 
oktober 2017, får partiet enbart stöd för en ledamot i tio månader. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39/2018, ”Beslut om 

utbetalning av partistöd”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utbetalning av partistöd”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-04-09
 Blankett- Redovisning av erhållet partistöd
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg – Socialdemokraterna.
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg - Miljöpartiet. 
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg – Centerpartiet.
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg – Liberalerna.
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg – Kristdemokraterna.
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg – Moderaterna.
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg – Sverigedemokraterna.
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg – Vänsterpartiet.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2018 ska 
utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad 
förteckning. 

Beslutsgång
Runo Johansson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Anna-Karin Skatt (S), ordföranden, yrkar som tillägg, att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se 
över ”Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun”.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 att partistöd för 2018 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i 
enlighet med redovisad förteckning. 

 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över ”Regler för 
kommunalt partistöd i Tidaholms kommun”.

18



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-02
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/328

§ 110 Beslut om ny förbundsordning Tolkförmedling Väst

Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har inkommit med förslag till en ny förbundsordning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40/2018, ”Beslut om ny 

förbundsordning Tolkförmedling Väst”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ny förbundsordning Tolkförmedling Väst”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-04-09
 Förbundsordning Tolkförmedling Väst
 Protokollsutdrag Förslag till ny förbundsordning
 Följebrev Beslut om ny förbundsordning

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den nya 
förbundsordningen för Tolkförmedling Väst. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna den nya förbundsordningen för Tolkförmedling Väst. 
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2018/1

§ 111 Information från kommunalrådet

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

 Rapport från styrgruppsmöte 2018-04-18 om Projekt F-6 skola 
Rosenberg 2018/17

 Rapport från styrgruppsmöte 2018-04-18 om Projekt ombyggnation 
Hökensåsskolans kök 2018/18

 Rapport från styrgruppsmöte 2018-04-18 om Projekt Idrottshall 
Rosenberg 2018/64

 Kommuninvest

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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2018/2

§ 112 Information från kommundirektören

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om:

 Budgetarbetet 
 Det pågående arbetet med översiktsplan. Planen kommer ut på 

samråd under hösten.
 Besök av länsstyrelsens kontaktperson för Tidaholms kommun, bland 

annat som återkoppling från tidigare besök
 Rekryteringsarbetet av chefen för den nya 

samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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2018/3

§ 113 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd

Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår
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2018/4

§ 114 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund

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

 Styrelsemötet den 18 maj ska vara en workshop för att hantera 
rekommendationer och föreslagna åtgärder för utveckling av 
Skaraborgs Kommunalförbund

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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2018/5

§ 115 Rapport från de kommunala bolagen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit sex protokoll från de kommunala 
bolagen.

Beslutsunderlag
 Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Energi AB, 2018-02-22
 Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Elnät AB, 2018-02-22
 Styrelseprotokoll nr 1 Tidaholms Bostads AB, 2018-02-22
 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Energi AB, 2018-03-28
 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Elnät AB, 2018-03-28
 Styrelseprotokoll nr 2 Tidaholms Bostads AB, 2018-03-28

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga de inkomna 

protokollen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga de inkomna protokollen till 

handlingarna.
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