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Kommunstyrelsen

Sessionssalen, 2018-06-13 09.00-12.45
§§ 116-143
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S)
ej § 127, Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V)
ej § 128, Ambjörn Lennartsson (M) §§ 116-125, Ulf Persson (C), Annica Snäll (MP),
Tjänstgörande ersättare
Ida Davidsson (M) ersätter Johan Liljegran (M), Fredrik Kvist ersätter Ambjörn Lennartsson (M)
§§ 126-143, Othmar Fiala (S) ersätter Christer Johansson (S) § 127 och Hajrudin Abdihodzic
(V) § 128
Ersättare
Per-Erik Thurén (S), Othmar Fiala (S) ej §§ 127, 128, Zelal Yesildeniz (S), Berndt Gustafsson
(S), Gunilla Dverstorp (M) §§ 116-124, Fredrik Kvist (M) §§ 115-125, Krister Rohman (KD)..
Tjänstemän
Eva Thelin, kommundirektör
Thomas Lindberg, kanslichef/kommunjurist
Karin Hammerby, kommunsekreterare
Peter Lann, förvaltningschef miljö- och bygg, § 118
Susanne Swärd, trafikansvarig, § 119
Miranda Bergsten, kommunikatör, § 120
Louise Holmvik, controller, §§ 123-125
Övriga
Justering
Utses att justera: Runo Johansson (L),
Justeringens tid: 2018-06-13
Underskrift sekreterare
Karin Hammerby

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Runo Johansson (L)
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§ 116 Delegationsbeslut 2018
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsdatum

2018-05-03

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

1.5

Beslut att utse
Runo Johansson
(L) till ombud för
Tidaholms
kommun vid Inera
AB:s årsstämma
den 16 maj 2018

2018/172

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslutsdatum

2018-04-27

Beslutsnummer

1.8

Ärende/beslut

Ärendenummer

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till
nämnder

Remiss till MBN2018/181
Grön infrastruktur –
regional
handlingsplan för
Västra Götalands
län

Delegationsbeslut fattade av controller
Besluts-datum

Ordförandes sign

Besluts-nummer

Ärende/beslut

2018-05-07

5.16

2018-05-14

5.15

2018-04-17

5.15

Nytt avtal: E-Arkiv
Leverantör: Visma
Consulting AB
Period: 2018-0401/2020-03-31
Nytt avtal:
Bevakningstjänster
Leverantör:
Securitas Sverige
AB
Period: 2018-0701/2022-06-30
Nytt avtal:
Elektroniska
nyckelskåp
Leverantör: B.R.A
Maskiner AB
Period: 2018-0601/2023-05-31

2018-05-22

5.15

Nytt avtal:

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ärendenummer

Skövdesamverkan

Skövdesamverkan

Skövdesamverkan
Skl-Kommentus
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2018-05-24

5.13

2018-05-24

5.13

2018-05-24

Stationstankning
Leverantör: Circle
K
Period: 2018-0601/2020-04-15
Nytt avtal:
Inköpsanalys
Leverantör:
InExchange
Period: 2018-0901/2022-08-31
Nytt avtal:
Fakturaskanning
Leverantör:
InExchange
Period: 2019-0201/2023-01-31
Nytt avtal:
Utskriftstjänster
Leverantör:
InExchange
Period:2018-1101/2022-10-31

5.13

Direktupphandling
Direktupphandling

Direktupphandling

Delegationsbeslut fattade av personalchef
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2018-04-01

2.3

2018-04-01

2.3

2018-04-01

2.3

2018-04-01

2.3

Ärende/beslut

Teckna lokala
kollektivavtal
Teckna lokala
kollektivavtal
Teckna lokala
kollektivavtal
Teckna lokala
kollektivavtal

Ärendenummer

2018/152
2018/153
2018/154
2018/155

Delegationsbeslut fattat av personalkonsult
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

2018-05-03

2.4

Föra
tvisteförhandlingar

Löpnummer 12

Delegationsbeslut om nyanställningar enligt beslutsnummer 4.1 fattade av
respektive förvaltningschef eller annan delegat från och med 2018-04-01 till
och med 2018-05-31.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare
Karin Hammerby, 2018-06-04
 Förteckning över nyanställda delegationsbeslut 2018-04-01—2018-0430
 Förteckning över nyanställda delegationsbeslut 2018-05-01—2018-0531
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

6

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-13

Kommunstyrelsen

2018/7

§ 117 Rapporter och inkomna skrivelser 2018
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2018-04-24 – 2018-06-04.
KS 2017/131
KS 2017/352
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/120
KS 2018/190
KS 2018/194
KS 2018/219
KS 2018/220
KS 2018/225
KS 2018/236

Barn- och utbildningsnämnden - § 66 Beslut om projektet
Framtidens skola
Kultur- och fritidsnämnden - § 104 Beslut om motion
angående utegym längs Ringleden
SKL- Cirkulär 18:18 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
SKL – Cirkulär 18:19 Politiska partier inom vård och
äldreomsorg
SKL – Cirkulär 18:20 Feriejobb/sommarjobb 2018
Samordningsförbundet Östra Skaraborg – protokoll
2018-04-24
Synskadades Riksförbund – skrivelse angående färdtjänst
Riksbyggen – Hållbarhetsredovisning 2017
Gryning – Gryning med delaktighet som grund
Fores – Migrationsinfo för alla
IOGT-NTOs Juniorförbund Junis – Stöd hela vägen 2018
Kultur i Väst - Etthundrasextiotvåtusensjuhundra

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 118 Information om processen kring översiktsplan Tidaholm
2030
Sammanfattning av ärendet
I reglemente för kommunstyrelsen, framgår det att kommunstyrelsen innehar
ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala planeringen i
samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspolitik samt
planering av användning av mark och vatten.
Plan och bygglagen 2010:900, 3 kap, reglerar arbetet med översiktsplanen. I
översiktsplanen talar kommunen om hur kommunen vill att stad och land ska
utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och
cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs
också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och
risk för bullerstörningar och översvämningar.
Om planen kan medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk
miljöbedömning göras.
När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska kommunen
samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och
grannkommuner. Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin
mening. Samrådet ska dokumenteras i en samrådsredogörelse. Efter
samrådet görs de ändringar kommunen anser befogade. Sedan ställs det
slutliga förslaget ut i minst två månader innan det antas av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-01 att för framtagande av ny
översiktsplan för Tidaholms kommun upphandla extern konsultmedverkan
samt att avsätta medel för arbetet med översiktsplanen. I juni 2016 var
upphandlingsförfarandet klart och WSP anlitades som konsult.
Under hösten 2016 startade en projektgrupp av tjänstemän och en styrgrupp
av politiker. En medborgardialog och barndialog förbereddes och under våren
2017 genomfördes medborgardialogerna. Under hösten sammanställdes
dialogerna.
Ett kulturmiljöprogram är i stort sett klart. Kulturmiljöprogrammet är ett
kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i kommunen som
bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också
kulturhistoriska områdesbeskrivningar och kommunens riktlinjer för
kulturmiljöfrågor.
I april 2018 genomfördes en workshop med politiker i syfte att diskutera sex
fokusområden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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I juni kommer ett möte ske med länsstyrelsen i ett så kallat
avgränsningssamråd. Översiktsplaner ska alltid miljöbedömas. Syftet med
miljöbedömningar är att integrera miljöhänsyn i planeringen. Med
bestämmelserna om miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen
(PBL) ställs särskilda krav på procedur och på innehåll i den
miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas.
Under hösten 2018 beräknas samråd ske. Under samråd och utställning
ordnas oftast möten där politiker och tjänstemän informerar och diskuterar
förslaget tillsammans med berörda och de som är allmänt intresserade.
Under våren 2019 kommer en samrådsredogörelse att skrivs där inkomna
synpunkter under samrådet framkommer samt översiktsplanen att bearbetas.
Därefter kommer förslaget att ställas ut under minst två månader innan
översiktsplanen kan antas i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2014-10-01, 2014/264
 Vad tycker Tidaholmarna, sammanställning och analys av
Medborgardialogen våren 2017
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 119 Beslut om färdtjänstreglemente
Sammanfattning av ärendet
Frågor som berör kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente hanteras
av det delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg. Rådet har inkommit med
förslag på revidering av färdtjänstreglementet.
Respektive kommun beslutar självständigt om färdtjänstreglemente. I
Skaraborg har kommunerna tidigare beslutat att anta ett gemensamt
färdtjänstreglemente.
Det ifrågavarande förslaget är framtaget av medlemskommunernas
handläggare för särskild kollektivtrafik. Revideringen är föranledd av
tillkommen rättspraxis, en anpassning till modernare biljettsystem, önskemål
från handikapporganisationer med mera.
De punkter som kommer att ändras utifrån förslaget är punkterna 8-10 samt
12 i det gemensamma färdtjänstreglementet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 49/2018 ”Beslut om
färdtjänstreglemente”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av färdtjänstreglemente”, kanslichef
Thomas Lindberg, 2018-05-20
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 40/2018 ”Beslut om revidering
av färdtjänstreglemente”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av färdtjänstreglemente”, trafikansvarig
Susanne Swärd, 2018-03-22
 Färdtjänstreglemente
 Bilaga 1: Förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente
 Protokollsutdrag § 98 ”Beslut om förändringar i färdtjänstreglementet”,
Skaraborgs kommunalförbund, 2017-12-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att anta förslag till reviderat färdtjänstreglemente
- att det reviderade färdtjänstreglementet skall gälla från och med den 1
juli 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att anta förslag till reviderat färdtjänstreglemente
 att det reviderade färdtjänstreglementet skall gälla från och med den 1 juli
2018

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 120 Information om Tidaholms kommuns nya hemsida
Sammanfattning av ärendet
Kommunikatör Miranda Bergsten informerar om Tidaholms nya hemsida.
Allt material på den nya hemsidan är omarbetat i samarbete med alla
förvaltningar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om ny hemsida”, kommunsekreterare
Karin Hammerby, 2018-06-05
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att ta till sig informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2016/81

§ 121 Information om GDPR, dataskyddsförordningen
Sammanfattning av ärendet
Syftet med den nya dataskyddsförordningen från EU (2016/679, GDPR) är att
o Möta teknikens förändringar
o Stärka integritetsskyddet
o Harmonisering, underlätta handel/fritt flöde inom EU
De nya reglerna gäller från och med den 25 maj 2018.
Kommunstyrelsen informeras av kanslichef/kommunjurist Thomas Lindberg
om den nya förordningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om GDPR, dataskyddsförordningen”,
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-05-31
 Tidaholms kommun instruktion: Registrering enligt GDPR
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att ta till sig informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2016/236

§ 122 Beslut om Tidaholms identitet
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsberedningen anser att Tidaholm (kommunen, verksamhetsutövare,
fastighetsägare) bör ta fram en gemensam bild av vad som är platsens
”varumärke” – identitet och vilken känsla man vill ska ägas och förmedlas. Vad
är Tidaholm, och vad är det inte? Projektet ”Tidaholms identitet” är nu
genomfört och en slutrapport har gjorts. Till denna finns det två bilagor.
Enligt slutrapport med bilagor.
Till rapporten finns två bilagor, en risk- och konsekvensanalys gjord på
”lågan”. Denna ska ge underlag till de risker som kan uppkomma och ge
underlag till att bemötande av dessa. Den andra bilagan behandlar hur
Tidaholms kommuns nuvarande symboler skulle påverkas vid nytt
”platsvarumärke”.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 44/2018 ”Beslut om
Tidaholms identitet”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Slutrapport projekt Tidaholms identitet”,
Näringslivschef Malin Lundberg, 2018-05-08.
 Projektrapport ”Bilden av Tidaholm.
 Bilaga 1 till projektrapport ”Risk- och konsekvensanalys”.
 Bilaga 2 till projektrapport ”Konsekvenser för befintliga symboler i
Tidaholms kommun vid nytt platsvarumärke”.
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2018 ”Information om Tidaholms
identitet”, 2018-01-10.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 185/2016 ”Beslut om
satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”,
2016-12-14.
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms identitet”, näringslivschef Malin Lundberg,
2016-11-30.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155/2016 ”Beslut om
satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”,
2016-10-19.
 Tjänsteskrivelse, näringslivschef Malin Lundberg, 2016-10-26.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 236/2016 ”Beslut om
satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2016 ”Beslut om
uppdrag att utreda förutsättningar för att skapa Tidaholms kommuns
varumärke”, 2016-09-21.
 Utvecklingsberedningens beslut § 23/2016 ”Tidaholms kommuns
varumärke”, 2016-09-08.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

godkänna rapporten
fortsätta arbetet med Tidaholms identitet
avsätta 500 tkr från riktade budgetprioriteringar 2018
avsätta 1 mnkr i Budget och strategisk plan 2019-2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna rapporten
 fortsätta arbetet med Tidaholms identitet
 avsätta 500 tkr från riktade budgetprioriteringar 2018
 avsätta 1 mnkr i Budget och strategisk plan 2019-2021
Sändlista
Näringslivschefen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/164

§ 123 Beslut om delårsrapport Tertial 1 2018 - kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapporten efter april 2018,
Tertial 1. Helårsprognosen visar ett överskott mot budget på 7,0 mnkr
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45/2018 ”Beslut om
delårsrapport april 2018 – kommunstyrelsen”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens delårsrapport april 2018”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-05-17
 Delårsrapport kommunstyrelse Tertial 1 2018
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens
delårsrapport Tertial 1 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens
delårsrapport Tertial 1 2018.
Sändlista
Ekonomienheten

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/165

§ 124 Beslut om delårsrapport Tertial 1 år 2018 - Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram Tidaholm kommuns delårsrapport
april 2018, Tertial 1.
Rapporten innehåller:



Helårsprognos för 2018 avseende ekonomiskt utfall
Nämndernas uppföljning avseende ekonomi och verksamhet.

Helårsprognosen indikerar ett resultat på 14,8 mnkr, vilket motsvarar 2,0 % av
skatter och bidrag. Prognosen visar ett resultat som är 5,3 mnkr sämre än
budget.
Det innebär att vi inte når vårt resultatmål på 2,7 % och målet för god
ekonomisk hushållning.
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper så ansvarar nämnderna för
beredskap och omprioritering för att inrymma verksamheten inom fastställd
budgetram, så åtgärder vidtas för att återfå balans i nämndernas budget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport April 2018”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2018-05-29
 Delårsrapport Tertial 1 2018 Tidaholms kommun
 Delårsrapport Kommunstyrelsen
 Delårsrapport Social- och omvårdnadsnämnden
 Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden
 Delårsrapport Teknisk nämnd
 Delårsrapport Miljö- och byggnadsnämnden
 Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att överlämna delårsrapporten till
kommunfullmäktige
-

Ordförandes sign

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa ekonomisk uppföljning
efter februari, april och oktober, samt en delårsrapport efter augusti.
Vid dessa tillfällen ska rapporterna beslutas i nämnd samt skickas till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna delårsrapporten Tertial 1 2018 Tidaholms kommun till
kommunfullmäktige


Ordförandes sign

fastställa ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober, samt
en delårsrapport efter augusti. Vid dessa tillfällen ska rapporterna
beslutas i nämnd samt skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/287

§ 125 Beslut om Strategisk plan och budget 2019-2021
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har tagit fram förslag till Strategisk Plan och budget for
åren 2019-2021 och överlämnar den härmed till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för
verksamhetsplaner och budget.
Budget 2019 innefattar:
- Nettokostnader på 708 616 tkr (kommunbidrag)
- Investeringsbudget år 2019 på 110 475 tkr för skattefinansierad
verksamhet och 8 300 tkr för affärsdrivande verk.
- Resultat, finansierings- och balansbudget enligt upprättat förslag
Om politiska beslut tas eller om det sker omvärldsförändringar som har
påverkan för Tidaholms kommuns ekonomi och budget kommer förslag på
revidering under hösten 2018.
Beslutsunderlag
 Strategisk plan och budget 2019-2021 Tidaholms Kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att fastställa strategisk plan och budget 2019-2021
- att för 2019 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt SKL:s
rekommendation (cirkulär 18:5)
- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2019.
- att indexeringen på internhyresbelopp för 2019 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med
högst 1,2 %
- att för år 2019 ta ut en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen
gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på
låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
Att målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet skall uppnås, vilket
innebär:
- att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i den
strategiska planen samt

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

att det övergripande finansiella målet skall vara att resultat är positivt
och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och kommunal
ekonomisk utjämning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att fastställa Strategisk plan och budget 2019-2021
 att för 2019 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona
 att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad
verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt SKL:s
rekommendation (cirkulär 18:5)
 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2019.
 att indexeringen på internhyresbelopp för 2019 mellan
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med
högst 1,2 %
 att för år 2019 ta ut en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen
gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på
låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår.
 att målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet skall uppnås,
vilket innebär:
 att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i
den strategiska planen samt
 att det övergripande finansiella målet skall vara att resultat är
positivt och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och
kommunal ekonomisk utjämning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 126 Beslut om ombyggnation kök och matsal Hökensåsskolan
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 4/2018 att gå vidare med projektet
ombyggnation av Hökensås och Forsenskolan. Projektet är uppdelat i tre
delar, ombyggnation Forsenskolan, ombyggnation Hökensåsskolan samt
ombyggnationen av kök och matsal på Hökensåsskolan.
Delen avseende kök och matsal på Hökensås skolan har påbörjats och en
projektering är genomfört för den delen.
Detta ärende behandlar endast delen avseende om och tillbyggnation av kök
och matsal på Hökensås skolan.
Tekniska nämnden beslutade §63/2018 att godkänna projekteringen.
Barn och utbildningsnämnden beslutade §86/2018 att godkänna
projekteringen samt godkänna ökade hyreskostnader för tillbyggnaden.
Tekniska nämnden har genomfört en projektering i samråd med barn- och
utbildningsnämnden.
Befintligt tillagningskök på Hökensåsskolan är dimensionerat för cirka 380
portioner lunch/skoldag, vilket är underdimensionerat då behovet uppgår till
närmare 600 portioner lunch/skoldag. Detta innebär att arbetsmiljön för
verksamheten och kökspersonalen är dålig. Tekniska kontoret har därför
uppdragits att projektera en om- och tillbyggnad av kök och matsal, där det
nya köket dimensioneras för 600 portioner lunch/skoldag och matsalen
kommer att inrymma cirka 200 elever.
Det befintliga tillagningsköket har i dagsläget en yta på cirka 120 kvm och
matsalen cirka 160 kvm. Köket behöver byggas ut och projekterat
tillagningskök har en yta på 230 kvm och matsalen cirka 315 kvm.
Bedömd investering uppgår till 6 000 tkr vilket innebär ökade kapitalkostnader
på 330 tkr. Ökade driftkostnader på grund av tillbyggnaden är uppskattade till
138 tkr. Projektet kommer att generera en ökad internhyra till barn- och
utbildningsnämnden på 468 tkr. Denna siffra revideras i samband med
färdigställandet då totala investeringen samt tillkommande driftkostnader är
fastställda.
För att klara nuvarande och framtida behov så behöver en om- och
tillbyggnation genomföras av kök och matsal på Hökensåsskolan. För hela
ombyggnationsprojektet för båda skolorna finns totalt 20 000 tkr avsatt i
budget 2018-2020. Från dessa reserveras 6 000 tkr för projektet avseende
om- och tillbyggnation för kök och matsal på Hökensåsskolan.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tidaholms kommun har en hög investeringsbudget kommande tre åren. För
att klara investeringstakten och de tillkommande driftkostnaderna krävs att
investeringsprojekten håller sig inom tilldelad budget.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 58/2018 ”Beslut om
ombyggnation kök och matsal Hökensåsskolan”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Ombyggnation Kök och Matsal Hökensåsskolan”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-05-21
 Kommunfullmäktiges beslut § 4/2018 ”Beslut om ombyggnation
Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”, 2018-01-29
 Tekniska nämndens beslut § 63/2018 ”Beslut angående begäran om
komplettering avseende ombyggnad av Hökensåsskolans kök och
matsal”, 2018-05-17
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2018 ”Beslut om
ombyggnad kök/matsal Hökensåsskolan”, 2018-05-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att genomföra investeringsprojektet samt avsätta 6 000 000 kr i
investeringsbudgeten till projektet om- och tillbyggnation av kök och
matsal Hökensåsskolan.
- att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla investeringen i
enlighet med projekteringen
Beslutsgång
Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att genomföra investeringsprojektet samt avsätta 6 000 000 kr i
investeringsbudgeten till projektet om- och tillbyggnation av kök och
matsal Hökensåsskolan
 att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla investeringen i
enlighet med projekteringen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 127 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg år 2017
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på -1 152 430 kr. Avvikelsen beror på
att förbundet har haft ökade aktiviteter under året.
Av revisionsberättelsen för år 2017 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2017.
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.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2018 ”Beslut om
årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg år 2017”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg år 2017”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2017-0503
 Revisionsberättelse för år 2017 för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg, 2018-03-23
 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Skaraborg, 201802-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att godkänna årsredovisning för år 2017 för Samordningsförbundet
Östra Skaraborg.
- att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017.
Beslutsgång
Christer Johansson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att godkänna årsredovisning för år 2017 för Samordningsförbundet
Östra Skaraborg.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ordförandes sign

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017.

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 128 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet Tolkförmedling
Väst 2017
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning med tillhörande handlingar för verksamhetsåret 2017 har
inkommit från kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Medlemskommunerna
har nu att besluta om att godkänna denna samt att pröva frågan om
ansvarfrihet.
Av årsredovisningen framgår bland annat att efterfrågan av tolktjänster under
2017 var något lägre än budgeterat; utfallet var 336 000 uppdrag vilket är
44 000 färre än planerat. De språk som efterfrågas mest är arabiska och
somaliska vilka tillsammans står för drygt 53 % av uppdragen.
Förbundet redovisar ett överskott om 79 tkr att jämföra med ett budgeterat
nollresultat.
Revisorerna har granskat verksamheten och bedömer att verksamheten
bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synpunkt tillfredsställande
vis, att räkenskaperna i allt väsentligt är tillfredsställande, att den interna
kontrollen varit tillräckligt samt att sammantaget är resultatet förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som uppställts. Revisorerna tillstyrker
därför att direktionen och ledamöterna i denna beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 60/2018 ”Beslut om
årsredovisning och ansvarsfrihet Tolkförmedling Väst 2017”, 2018-0530
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2017”, kanslichef
Thomas Lindberg, 2018-05-20
 Redovisning intern kontroll Tolkförmedling Väst 2018-04-27
 Protokollsutdrag direktionen Tolkförmedling Väst § 314
”Årsredovisning 2017”, 2018-04-27
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2017
 Revisionsberättelse för år 2017
 PM avseende årsredovisning 2017 Tolkförmedling Väst, PwC
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att godkänna årsredovisningen för år 2017 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst.
- att bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
direktion samt de enskilda medlemmarna i densamma för
verksamhetsåret 2017.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Hajrudin Abdihodzic (V) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att godkänna årsredovisningen för år 2017 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst.
 att bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
direktion samt de enskilda medlemmarna i densamma för
verksamhetsåret 2017.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 129 Beslut om antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden
och jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 130 Beslut om revidering av arbetsordning kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Det har tidigare framkommit ett behov av att ändra formerna för allmänhetens
frågestund. Syftet är att tillse att det är adekvata frågor som ställs samt att
frågeställaren kan få ett svar vid samma fullmäktigemöte.
Förvaltningen har därför i samverkan med kommunfullmäktiges presidium tagit
fram ett förslag på ny utformning av allmänhetens frågestund.
I den nu gällande arbetsordningen bjuds allmänheten 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. Emellertid
har den som ska besvara frågan behövt förbereda detta med följd att svaret
inte kunnat avlämnas förrän vid nästa sammanträde, det vill säga oftast efter
en månad.
För att bedöma om frågan berör kommunens verksamhet och dessutom har
ett allmänt intresse bör frågan istället inges skriftligen i förväg.
Kommunfullmäktiges 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 samtidigt införas såtillvida att det endast är
kommunmedlem som har rätt att ställa frågor till fullmäktige.
Förslag på revidering har efter beslut av kommunstyrelsen i april 2018
återremitteras för förtydligande av formuleringen kring vilket möte svaret från
nämndsordförande eller annan ska avge svaret samt vilken tid denne ska ha
på sig att förbereda svaret.
I förevarande och omarbetade förslag framgår därför att lämnar frågeställaren
in sitt förslag inom sju arbetsdagar från ett ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde kommer frågan att besvaras vid detta
sammanträde. Det framgår även att den förtroendevalde som ska besvara
frågan har fem arbetsdagar på sig att utarbeta ett svar.
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 § 52/2018 ”Beslut om
revidering av arbetsordning kommunfullmäktige”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-05-22
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag – Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2018-05-14

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att
revidera arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att
revidera arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med upprättat
förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 131 Beslut om uppföljning av beslut fattade av kommunstyrelsen
år 2017
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar årligen fram en sammanställning för att
underlätta för kommunstyrelsen att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs. Förvaltningen ser att detta är ett led i kommunstyrelsens
uppföljningsfunktion.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade 2017 och tidigare.
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt eftersom
dessa redovisas separat.
Datum:
2016-09-07

Ärendenr:
2016/228

Ärende:
Projekt ”En social
framtidsinvestering i
Tidaholm”

Beslut:
Kommunstyrelsen
beslutar att återremittera
fråga om hur fördelning
ska ske mellan åren och
vilka verksamheter som
berörs till barn- och
utbildningsnämnden.

2016-11-30

2015/415

Kommunstyrelsen
beslutar att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att utreda
förutsättningar och
konsekvenser av de olika
uppdragen.

2016-11-30

2016/343

Uppdrag att utreda
förutsättningar och
konsekvenser av:
 möjligheten
till en
gemensam
fastighetsförvaltning
Ändra detaljplan för
”Röda skolan”

2017-08-16

2017/216

Ordförandes sign

Renhållning

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
beslutar att ge miljö- och
byggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en
detaljplan för ”Röda
skolan” som omfattar
bostadsändamål och
andra för området
lämpliga ändamål.
Uppdrag till tekniska
nämnden att rapportera till
kommunstyrelsen i
samband med
delårsuppföljning och
årsredovisning (nationella
miljömål, taxor ej högre än
AÖS mm).

Justerandes sign
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Uppföljning:
Barn och
utbildningsnämnden och
social- och
omvårdnadsnämnden har
handlagt ärendet och detta
kommer troligtvis till
kommunstyrelsen i augusti
2018.
Utredningen om
gemensam
fastighetsförvaltning
kommer att påbörjas när
den nya
samhällsbyggnadsförvaltningen har trätt i
kraft, 2019-01-01.
Miljö- och
byggnadsförvaltningen
handlägger ärendet.

Kommer upp i
delårsuppföljningen
maj/juni 2018
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2018 ”Beslut om
uppföljning av beslut fattade av kommunstyrelsen”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av beslut fattade av
kommunstyrelsen”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-05-09
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

30

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-13

Kommunstyrelsen

2018/182

§ 132 Beslut om uppföljning av beslut fattade av
kommunfullmäktige år 2017
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs.
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner
och medborgarförslag då de redovisas separat.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade 2017 och tidigare.
Datum:
2015-11-30

Ärendenr:
2017/261

Ärende:
Utredning om det är
möjligt att införa ett
kommunlager

2016-10-31

2015/444

Handlingsplan utifrån
klimatavtal

2017-02-27

2016/374

Policy för internationellt
samarbete

2017-04-24

2017/352

Utegym längs
Ringleden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Beslut:
Kommunfullmäktige
uppdrar åt tekniska
nämnden och socialoch
omvårdnadsnämnden
att utreda
förutsättningar för att
införa ett kommunlager.
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att ta
fram en handlingsplan
Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt
utvecklingsberedningen
att ta fram en policy för
internationellt
samarbete i Tidaholms
kommun.
Uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden att i
samverkan med
tekniska nämnden ta
fram förslag till
finansiering och
presentera detta för
kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Uppföljning:
Ärendet handläggs av
tekniska förvaltningen.

Ärendet handläggs av
miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Ärendet beräknas komma
till kommunstyrelsen i
augusti 2018.

Finansieringen är klar och
hanteras inom respektive
nämnd. Ärendet handläggs
vidare av Kultur- och
fritidsnämnden i
samverkan med tekniska
nämnden.
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2017-06-26

2017/255

Ersättning till
förtroendevalda

2017-09-25

2016/150

Lekplats o sittplatser
framför biblioteket

2017-09-25

2017/174

Prisnivå industri- och
villatomter

2017-12-18

2017/297

Markförväv
Acklingakorset och
Suntaksrondellen

Tillsatt en
arvodesberedning med
uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna.
Uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden att
verkställa och
finansiera förslaget.
Delegerat till tekniska
nämnden att prissätta
tomter samt uppdra till
tekniska nämnden att
ta fram system för
prissättning.
Uppdrag till tekniska
nämnden att inleda
förhandlingar för inköp
av lämpliga fastigheter.

Ärendet beräknas tas upp i
kommunstyrelsen 13 juni
2018.
Ärendet handläggs av
kultur- och
fritidsförvaltningen.
Ärendet handläggs av
tekniska förvaltningen.

Ärendet handläggs av
tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 54/2018 ”Beslut om
uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av beslut fattade av
kommunfullmäktige”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-0509
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

32

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-13

Kommunstyrelsen

2018/183

§ 133 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunstyrelsen år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2019.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram följande förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 55/2018 ”Beslut om
sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen”, 2018-05-30
 Tjänsteutlåtande ”Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott år 2019”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 201805-03
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie
sammanträdesdagar för år 2019 enligt följande:
onsdag 2019-01-09
onsdag 2019-04-03
onsdag 2019-08-14
onsdag 2019-11-06


onsdag 2019-02-06
onsdag 2019-05-08
onsdag 2019-09-04
onsdag 2019-11-27

onsdag 2019-03-06
onsdag 2019-06-12
onsdag 2019-10-02

Kommunstyrelsen beslutar att fastsälla kommunstyrelsens
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2019 enligt
följande:

onsdag 2019-01-23
onsdag 2019-04-24
onsdag 2019-08-21
onsdag 2019-11-13

onsdag 2019-02-20
onsdag 2019-05-29
onsdag 2019-09-18
onsdag 2019-12-11

onsdag 2019-03-20
onsdag 2019-06-19
onsdag 2019-10-16

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie
sammanträdesdagar för år 2019 enligt följande:
onsdag 2019-01-09
onsdag 2019-04-03
onsdag 2019-08-14
onsdag 2019-11-06
Ordförandes sign

Justerandes sign

onsdag 2019-02-06
onsdag 2019-05-08
onsdag 2019-09-04
onsdag 2019-11-27
Justerandes sign
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onsdag 2019-06-12
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Kommunstyrelsen beslutar att fastsälla kommunstyrelsens
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2019 enligt
följande:

onsdag 2019-01-23
onsdag 2019-04-24
onsdag 2019-08-21
onsdag 2019-11-13

onsdag 2019-02-20
onsdag 2019-05-29
onsdag 2019-09-18
onsdag 2019-12-11

onsdag 2019-03-20
onsdag 2019-06-19
onsdag 2019-10-16

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign
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§ 134 Beslut om sammanträdesdagar och annonsplats för
kommunfullmäktige år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige för år 2019.
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram följande förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 56/2018 ”Beslut om
sammanträdesdagar och annonsplats för kommunfullmäktige 2019”,
2018-05-30
 Tjänsteutlåtande ” Beslut om sammanträdesdagar och annonsplats för
kommunfullmäktige 2019”, kommunsekreterare Karin Hammerby,
2018-05-03
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2019
enligt följande:
måndag 2019-01-28
måndag 2019-04-29
måndag 2019-08-26
måndag 2019-11-25


måndag 2019-02-25
måndag 2019-05-27
måndag 2019-09-30
måndag 2019-12-16

måndag 2019-03-25
måndag 2019-06-24
måndag 2019-10-28

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2019 ska kungöras i
Västgöta-Bladet.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2019
enligt följande:
måndag 2019-01-28
måndag 2019-04-29
måndag 2019-08-26
måndag 2019-11-25
Ordförandes sign
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måndag 2019-02-25
måndag 2019-05-27
måndag 2019-09-30
måndag 2019-12-16
Justerandes sign
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Ordförandes sign

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2019 ska kungöras i
Västgöta-Bladet.

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 135 Beslut om markförvärv i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Förfrågan har inkommit till tekniska förvaltningen om kommunen har intresse
av att förvärva fastigheter i Madängsholm.
Bakgrunden är att en privat entreprenör avser att förvärva ett större område
med mark i Madängsholm. I området ingår nio bildade villatomter samt
ytterligare mark om 4,3 hektar. Det är denna del som entreprenören vill sälja
vidare till kommunen. Begärd köpeskilling uppgår till 650 000 kronor.
Tekniska nämnden bedömer att utifrån tidigare planförutsättningar är av
intresse att förvärva marken ifråga för att på sikt använda området för
bostadsbebyggelse. Det begärda priset bedöms av tekniska nämnden som
skäligt.
I tjänsteskrivelsen från miljö- och byggnadsförvaltningen framhålls vikten av
att köpa in mark i strategiska lägen. Utifrån en vidare utveckling av
bostadsbebyggelse i Madängsholm bedöms aktuell mark som varande
attraktiv. Den ligger bland annat i anslutning till befintlig bebyggelse, med
närhet till förskola och med goda kommunikationsmöjligheter in till Tidaholm.
Ekonomi
Köpeskillingen uppgår till 650 000 kronor och belastar kommunens likviditet
och investeringsbudget. Priset per kvadratmeter uppgår till 15
kronor/kvadratmeter. Förutsatt att kommunen har möjlighet att exploatera
marken och sälja den vidare så bedöms kvadratmeterpriset som rimligt.
Såväl tekniska nämnden som miljö- och byggnadsnämnden i sitt yttrande
föreslår kommunstyrelsen att förvärva marken ifråga. Köpeskillingen bedöms
som rimlig och medel för inköp kan tas i anspråk ur investeringsreserven.
Med hänsyn till ovan och framtida behov av exploateringsbar mark för
bostadsändamål även i orterna utanför Tidaholms tätort bedöms marken som
strategiskt viktig.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 57/2018 ”Beslut om
markförvärv i Madängsholm”, 2018-05-30
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om markförvärv i Madängsholm”, kanslichef
Thomas Lindberg, 2018-05-09
 Tekniska nämndens beslut § 35/2018 ”Beslut angående eventuellt
markförvärv i Madängsholm”, 2018-02-22
 Tjänsteskrivelse ”Beslut ang. ev. markförvärv i Madängsholm”,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-03-26
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 44/2018 ”Beslut om yttrande
angående köp av mark i Madängsholm: Madängsholm 1:32, 1:33,
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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1:34, 1:35, 1:37, 1:38, 1:39, 1:40, 1:41 samt del av
Madängsholm 2:1”, 2018-04-18
 Karta Madängsholm
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva
fastigheterna Madängsholm 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:37, 1:38, 1:39,
1:40, 1:41 samt del av Madängsholm 2:1 upp till ett belopp av 650 000
kr samt att medel för detta tas från investeringsreserven.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva
fastigheterna Madängsholm 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:37, 1:38, 1:39,
1:40, 1:41 samt del av Madängsholm 2:1 upp till ett belopp av 650 000
kr samt att medel för detta tas från investeringsreserven.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 136 Beslut om Markförsäljning
Sammanfattning av ärendet
Specialfastigheter, ett statligt ägt fastighetsbolag äger, förvaltar och bygger
lokaler för statliga verk och inrättningar. De äger bland annat
kriminalvårdsanstalten i Tidaholm.
En förfrågan från bolaget har inkommit om möjlighet att förvärva ytterligare
mark i anslutning till nuvarande anläggning.
Den areal som efterfrågas, ca 270 000 m2, är i detta fall i kommunal ägo
förutom en mindre obebyggd industrifastighet som finns möjlighet att förvärva.
På marken ifråga finns idag även någon byggnad på ofri grund vilken kan
komma att behöva få ett nytt läge.
Utöver detta finns markförlagda elledningar samt någon äldre luftledning som
kommer att behöva flyttas. Totalt bedöms åtgärder för att möjliggöra en
försäljning av markområdet uppgå till totalt 7-8 miljoner kronor. Initialt under
2018 krävs åtgärder med kostnader uppgående till 2-3 miljoner.
Tekniska nämndens utredning och slutsats är att med hänvisning till att
markförsäljning med åtgärder delvis finansieras av markförsäljningen i sig
samt en utbyggnad av verksamheten på sikt kan innebära ytterligare
arbetstillfällen och utbyggnad av olika samhällssektorer bör man se positivt på
denna förfrågan om markförvärv
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande ”Beslut om markförsäljning”, controller Louise
Holmvik, 2018-06-12
 Tekniska nämndens beslut § 74/2018 ”Beslut angående förfrågan om,
markförvärv Specialfastigheter”, 2018-06-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att föreslå kommunfullmäktige att
- att genomföra försäljningen
- att uppdra till tekniska nämnden genomföra försäljningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att genomföra försäljningen
 att uppdra till tekniska nämnden genomföra försäljningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 137 Beslut om utbetalning av partistöd 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade den 28 maj 2018 ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att Sverigedemokraterna har två mandat
för vilket mandatstöd ska beräknas utifrån.
En kommun är inte skyldig att utge partistöd. Genom kommunallagen har
kommunen dock rätt att utge ersättning till partier som finns representerade i
fullmäktige. Under förutsättning att samtliga dessa partier behandlas lika är
det relativt fritt att utforma kraven och förutsättningarna för att vara berättigad
till stödet.
Tidaholm har i sina regler valt att dela upp partistödet i ett grundstöd och ett
mandatsstöd.
Av tidigare gjord tjänsteskrivelse och beslut i kommunstyrelsen framkommer
att samtliga partier har rätt till partistöd utifrån de av kommunfullmäktige
antagna reglerna.
För beräkningen för samtliga partier med Sverigedemokraterna undantagna
hänvisas till tjänsteskrivelsen från 9 april 2018.
Sverigedemokraterna har fyra mandat i kommunfullmäktige. För två mandat
finns ingen vald ledamot fastställd. De resterande två mandaten innehas av
personer som inte längre representerar partiet. Den tolkning av reglerna som
ursprungligen gjordes innebar att Sverigedemokraterna därmed inte längre var
representerade som parti i kommunfullmäktige och därför inte längre var
berättigade till partistöd.
En annan tolkning av kommunens regelverk innebär att Sverigedemokraterna
alltjämt innehar två mandat. Detta i och med en vald ledamot tidigare kunnat
fastställas för dessa. Då ledamöterna därefter inte begärt entledigande från
kommunfullmäktige kvarstår mandaten för Sverigedemokraterna oaktat att
företrädarna inte längre representerar det parti mandaten ursprungligen
avsåg.
Av kommunallagen framgår att partistöd endast får utgå till partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Ett parti anses representerat om en vald
ledamot kunnat fastställas för partiet enligt vallagen.
I kommunens regelverk framgår att partistöd upphör en månad efter att
representationen upphört.
Formuleringen i kommunens regelverk skulle kunna innebära att
Sverigedemokraternas representation har upphört i och med att den sista
ledamoten inte längre representerade partiet. Den kan även ses som att
Ordförandes sign
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Justerandes sign
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representationen kvarstår i och med att en vald ledamot initialt kunde utses.
Att denne därefter inte representerar partiet har ingen betydelse
Synsättet blir således beroende på om man väljer att se kommunens
regelverk kring partistöd som statiskt eller dynamiskt; det vill säga om det
räcker att partiet varit historiskt representerat eller om det krävs att det de
facto är det.
Beroende på vilket synsätt som läggs kommer storleken på
Sverigedemokraternas partistöd att påverkas. Nedan redovisas dessa i två
alternativ, A och B. Det första alternativet utgörs av kommunstyrelsens tidigare
beslut medan alternativ B är en beräkning utifrån kommunfullmäktiges
återremittering.
Beroende på vilket alternativ som beslutas uppgår skillnaden i partistöd till
Sverigedemokraterna till 7 962 kr.
Alternativ A
Parti

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Totalt

Ordförandes sign

Justerandes sign

Antal
mandat
för vilka
en vald
ledamot
är
fastställd
19
6
1
3
3
2
2
2

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
partistöd

45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr

129 675 kr
40 950 kr
5688 kr
20 475kr
20 475 kr
13 650 kr
13 650 kr
13 650 kr

175 175 kr
86 450 kr
51188 kr
65 975 kr
65 975 kr
59 150 kr
59 150 kr
59 150 kr

38

622 213 kr

Justerandes sig
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Alternativ B
Parti

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Totalt

Antal
mandat
för vilka
en vald
ledamot
är
fastställd
19
6
2
3
3
2
2
2

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
partistöd

45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr
45 500 kr

129 675 kr
40 950 kr
13 650 kr
20 475kr
20 475 kr
13 650 kr
13 650 kr
13 650 kr

175 175 kr
86 450 kr
59 150 kr
65 975 kr
65 975 kr
59 150 kr
59 150 kr
59 150 kr

39

630 175 kr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utbetalning av partistöd 2018”, kanslichef
Thomas Lindberg, 2018-06-04
 Beslut av kommunfullmäktige, § 74 ”Beslut om utbetalning av
partisstöd 2018”, 2018-05-28
 Beslut av kommunstyrelsen § 109 ”Beslut om utbetalning av partistöd
2018”, 2018-05-02
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utbetalning av partistöd 2018”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-04-09
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun, kommunal
författningssamling 2015:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utbetala partistöd enligt
alternativ B

Ordförandes sign
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§ 138 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet Anna-Karin Skatt (S) informerar om
 Diskussioner med Habo, Hjo och Mullsjö om bland annat Outdoorprojektet.
 Presidiemöten om extra ärenden
 Avtackning av förbundsdirektören Per-Olof Hermansson, Skaraborgs
kommunalförbund
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign
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§ 139 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören tackar kommunstyrelsen för ett gott samarbete och önskar
en bra sommar.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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Justerandes sign

Justerandes sign

44

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-13

Kommunstyrelsen

2018/3

§ 140 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma nämnden för samhällsskydd hade möte den 24 maj. Ett av
ärendena gällde underhållet av brandsstationen i Tidaholm.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten
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§ 141 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Oppositionsrådet informerar om
 Skaraborgs kommunalförbunds seminarium om infrastruktur. Högsta
prioritet är E 20. Runo Johansson påtalade behovet av en upprustning
av väg 26.
 Kommunalförbundet sammanträdde fredagen den 10 juni. Då
presenterades den nye förbundsdirektören. Mötet handlade även om
besöksnäringen, där Outdoor-projektet är en viktig del.
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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§ 142 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit ett protokoll från de kommunala
bolagen.
Beslutsunderlag
 Protokoll från ordinarie årsstämma 2018 Tidaholms Energi AB, 201804-23
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta att lägga protokollet
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
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§ 143 Beslut om köp av Kaplanen 2
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Kaplanen utgörs av den gamla skolgården till före detta
Kungsbroskolan med de två kvarvarande skolbyggnaderna. I kvarterets
nordöstra hörn finns även en villatomt, Kaplanen 2, bebyggd med ett större
tvåvåningshus samt ett uthus utmed tomtens södra och östra sida.
Fastigheten bedöms ha ett kraftigt eftersatt underhåll.
Fastighetsägaren till Kaplanen 2 har erbjudit kommunen att köpa fastigheten
till ett pris om 2 miljoner kronor. Avtal om köp har träffats villkorat med att
kommunfullmäktige senast 1 mars 2019 beslutar att godkänna förvärvet.
Kommunfullmäktige har antagit som strategiskt mål att kommunen ska verka
för att öka tillgången till ett bra och varierat boende för alla. I tätorten har
sedan en längre tid funnits en efterfrågan på centralt belägen mark för
bebyggelse av flerbostadshus.
Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför i enlighet med detta för
närvarande en planläggning av delar av kvarteret Kaplanen för att möjliggöra
ett flerbostadsområde med närhet till alla de kvalitéer som Tidaholms centrum
har att erbjuda.
Under det arbetet har tydligt framkommit ett behov av att kunna bredda
planområdesgränsen till att även innefatta Kaplanen 2.
Denna villafastighet utgör för närvarande en solitär i kvarteret. Den
komplicerar ett ändamålsenligt utnyttjande av kvarteret genom att bland annat
försvåra in- och uttransporter.
Att även kunna innefatta Kaplanen 2 i flerbostadsområdet Kungsbro och
därmed i kommande detaljplan skulle således innebära betydligt bättre
förutsättningar för en funktionell planläggning av hela Kungsbroområdet med
större ytor för kvartersmark och bättre struktur för parkerings- och grönytor.
Sammantaget skulle det möjliggöra för en fysisk och visuell helhet med en
ändamålsenlig sammansättning av den nya bebyggelsen i området vilket bör
öka attraktionskraften ytterligare.
För att kunna fortsätta planarbetet utifrån ovan inriktning krävs att Kaplanen 2
förvärvas av kommunen då en ändring av detaljplanen som omfattar hela
kvarteret annars inte är möjlig.
Enbart i beaktande av bedömt marknadsvärde på fastigheten framstår
köpeskillingen som hög. Samtidigt betingar marken som framgår ovan ett högt
strategiskt värde för kommunen då den öppnar upp för ett effektivt utnyttjande
av hela kvarteret.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Med hänsyn till behovet av att inom rimlig tid komma framåt i planarbetet med
att utveckla Kungsbroområdet till ett attraktivt boende med flerbostadshus
bedöms det av strategiskt intresse att skyndsamt förvärva fastigheten
Kaplanen 2.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut § 75/2018 ”Beslut angående förvärv av
Kaplanen 2”, 2018-06-12
 Karta över kvarteret Kaplanen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta:
 att förvärva fastigheten Tidaholm Kaplanen 2 till ett pris om 2 miljoner
kronor
 att medel till förvärvet tas i anspråk ur investeringsreserven
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
 att förvärva fastigheten Tidaholm Kaplanen 2 till ett pris om 2 miljoner
kronor
 att medel till förvärvet tas i anspråk ur investeringsreserven.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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