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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-24
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Disponentvillan, 2019-06-24 17:00- 18.15
§§ 76-98

Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), 
Tony Pettersson (S) Anna Zöögling (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), 
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), 
Kristina Spetz-Larsson (S), Sara Hammar (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V) ej § 
85, Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP) ej § 78,Torgny Hedlund (KD) från och med § 78, Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar 
Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida 
Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Lennart Nilsson (SD), Petri Niska (SD)

Tjänstgörande ersättare
Fahad Almedane (S), Cathrine Karlsson (S), Claes Andersson (KD), Per Nordström (SD), Aili 
Räisänen (SD), Annica Snäll (MP) § 78

Ersättare
Henrik Lennartsson (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Henrik Vang (V), Annica 
Snäll (MP) från och med § 77, Christopher Vipond (MP), Per-Inge Karlsson (C), Jenny 
Svensson (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (M), Per-Erik Vrang (M)

Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare

Övriga
Jan-Olof Sandberg, ordförande revisorerna, § 78
Ingela Backman, ordförande TBAB, §§ 79-82

Justering
Utses att justera: Michelle Hjerp Holmén (S), Runo Johansson (L)
Justeringens tid: 

Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Michelle Hjerp Holmén (S) Runo Johansson (L)
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2019/14

§ 76 Godkännande av dagordningen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning 
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.
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2019/16

§ 77 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Maj Arvidsson ställer följande fråga:
Vad kan vi i Tidaholms kommun(politiker, tjänstemän, allmänhet) göra för att 
främja insekternas överlevnad?

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tony Pettersson (S) besvarar 
frågan.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Maj Arvidsson är 

besvarad. 

Sändlista
Maj Arvidsson
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2019/15

§ 78 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om urbana öppna vegetationsytor-ängar.
 Information från SKL angående SKL:s ordinarie kongress 27-28 

november 2019.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare Jessica Kjellgren (S) i 

kommunfullmäktige 2019-06-18.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare Christoffer Axelsson (S) i 

kommunfullmäktige 2019-06-18.
 Revisorernas granskningsplan för 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om 

öppna vegetationsytor- ängar på till exempel torget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

 Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen från SKL angående 
SKL:s ordinarie kongress till handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen 
angående ny ersättare Jessica Kjellgren (S) i kommunfullmäktige till 
handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen 
angående ny ersättare Christoffer Axelsson (S) i kommunfullmäktige till 
handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisorernas granskningsplan 
för 2020 till handlingarna. 

Sändlista
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Jessica Kjellgren
Christoffer Axelsson
Revisorerna
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2019/267

§ 79 Beslut om ställningstagande kring Tidaholms Bostads AB:s 
förvärv av Willmans Bostad AB

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat, § 8/2019, att som sitt ställningstagande 
tillstyrka att Tidaholms bostads AB, TBAB, förvärvar fastigheterna Fallet 21 
och Hägne 2:4. Säljaren är ett privat bostadsbolag. TBAB:s VD har inkommit 
med en skrivelse där det framgår att bolagets utredning kring hur förvärvet 
skulle ske inte var klar vid tidpunkten för fullmäktiges beslut. Utredningen har 
därefter visat att fastighet Fallet 21 ska förvärvas genom ett fastighetsköp där 
köpeskillingen är 6,7 mnkr medan fastighet Hägne 2:4 ska förvärvas genom 
ett aktiebolagsförvärv där TBAB förvärvar bolaget Willman Bostad AB. TBAB:s 
VD uppger att köpeskillingen är cirka 4,3 mnkr samt att TBAB tar över 
bolagets skulder om cirka 6,5 mnkr. 

TBAB:s VD framhåller i sin skrivelse att bolaget Willman Bostad AB ska 
fusioneras med Tidaholms Bostads AB och därmed upphöra. Enligt tidsplanen 
ska fusionen vara klar under år 2019. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 114/2019 ” Beslut om ställningstagande 

kring Tidaholms Bostads AB:s förvärv av Willmans Bostad AB”, 2019-
06-12.

 Tjänsteskrivelse ”Ställningstagande Tidaholms Bostads AB:s förvärv 
av Willman Bostad AB”, kanslichef Anna Eklund, 2019-05-28.

 Tidaholms Bostads AB:s beslut § 45 ”Köp av LW-hus, Hägne 2:4” 
2019-05-24.

 Skrivelse från Tidaholms Bostads AB:s VD Mattias Andersson, 
2019-05-11.

 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2019 ”Beslut om ställningstagande 
fastighetsförvärv Tidaholms Bostad AB”, 2019-01-28.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 

ställningstagande tillstyrka att Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget 
Willman Bostad AB. 

- Anna-Karin Skatt (S) och Peter Friberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka att 

Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget Willman Bostad AB. 

Sändlista
TBAB
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2019/240

§ 80 Beslut om bolagsordning för Willmans Bostad AB

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med ett beslut där 
de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av 
bolaget Willman Bostad AB. 

Om kommunfullmäktige som sitt ställningstagande tillstyrker att TBAB 
förvärvar Willman Bostad AB måste ägaren anta en bolagsordning för beslut 
vid bolagsstämman.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 115/2019 ” Beslut om bolagsordning för 

Willmans Bostad AB”, 2019-06-12.
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av bolagsordning för Willman Bostad AB”, 

kanslichef Anna Eklund, 2019-05-28.
 Förslag på bolagsordning för Willman Bostad AB.
 Tidigare bolagsordning för Willman Bostad AB.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

upprättat förslag till bolagsordning för Willman Bostad AB under 
förutsättning att kommunfullmäktige som ställningstagande har 
beslutat tillstyrka att Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget Willman 
Bostad AB.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till bolagsordning 

för Willman Bostad AB.

Sändlista
TBAB
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2019/135

§ 81 Val av styrelse för Willmans Bostad AB

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med ett beslut där 
de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av 
bolaget Willman Bostad AB. 

Kommunfullmäktige har i beslut § 8/2019 som ställningstagande tillstyrkt att 
TBAB ska förvärva fastigheterna Fallet 21 och Hägne 2:4. 

Då Hägne 2:4 ska förvärvas genom ett aktiebolagsköp innebär detta att TBAB 
förvärvar ett dotterbolag. Enligt TBAB:s ägardirektiv ska därmed bolaget 
inhämta kommunfullmäktiges samtycke till förvärvet. Dotterbolaget ska 
därefter fusioneras med TBAB och kommer då att upphöra. TBAB uppger att 
en rimlig tidsplan för en fusion är 4-6 månader. 

Om kommunfullmäktige som ställningstagande tillstyrker att TBAB förvärvar 
Willman Bostad AB måste ägaren förrätta val av en styrelse samt förrätta val 
av en ordförande och en vice ordförande för bolaget. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala 
bolagen utgöras av samma ledamöter. 

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 7/2019 ”Val av styrelse för Willman Bostad 

AB”, 2019-06-26.
 Tjänsteskrivelse ”Val av styrelse för Willman Bostad AB”, 2019-06-14.

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande 

till ledamöter i styrelsen för Willmans Bostad AB från och med extra 
bolagsstämma 2019.  Detta under förutsättning att kommunfullmäktige 
som ställningstagande har beslutat tillstyrka att Tidaholms bostads AB 
förvärvar bolaget Willmans Bostad AB.  

-  Ingela Backman (S)
- Katarina Wallgren (S)
- Per Bergström (S)
- Mikael Snäll (MP)
- Michael Brisman (M)
- Lennart Axelsson (C)
- Maria Fredriksson

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Ingela 
Backman (S) till ordförande i styrelsen för Willmans Bostad AB från 
och med extra bolagsstämman 2019. Detta under förutsättning att 
kommunfullmäktige som ställningstagande har beslutat tillstyrka att 
Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget Willmans Bostad AB
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- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Lennart 
Axelsson (C) till vice ordförande i styrelsen för Willmans Bostad AB 
från och med extra bolagsstämman 2019. Detta under förutsättning att 
kommunfullmäktige som ställningstagande har beslutat tillstyrka att 
Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget Willmans Bostad AB.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i styrelsen 

för Willmans Bostad AB från och med extra bolagsstämma 2019.  
- Ingela Backman (S)
- Katarina Wallgren (S)
- Per Bergström (S)
- Mikael Snäll (MP)
- Michael Brisman (M)
- Lennart Axelsson (C)
- Maria Fredriksson

 Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingela Backman (S) till 
ordförande i styrelsen för Willmans Bostad AB från och med extra 
bolagsstämman 2019. 

 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Axelsson (C) till vice 
ordförande i styrelsen för Willmans Bostad AB från och med extra 
bolagsstämman 2019. 

Sändlista
TBAB
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2019/273

§ 82 Val av lekmannarevisorer till Willmans Bostad AB

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med ett beslut där 
de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av 
bolaget Willman Bostad AB. 

Kommunfullmäktige har i beslut § 8/2019 som ställningstagande tillstyrkt att 
TBAB ska förvärva fastigheterna Fallet 21 och Hägne 2:4. 

Då Hägne 2:4 ska förvärvas genom ett aktiebolagsköp innebär detta att TBAB 
förvärvar ett dotterbolag. Enligt TBAB:s ägardirektiv ska därmed bolaget 
inhämta kommunfullmäktiges samtycke till förvärvet. Dotterbolaget ska 
därefter fusioneras med TBAB och kommer då att upphöra. TBAB uppger att 
en rimlig tidsplan för en fusion är 4-6 månader. 

Om kommunfullmäktige som ställningstagande tillstyrker att TBAB förvärvar 
Willman Bostad AB måste ägaren förrätta val av två lekmannarevisorer och en 
suppleant. Kommunens revisorer har berett ärendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Val av lekmannarevisorer till Willmans Bostad AB”, 

kanslichef Anna Eklund, 2019-06-14.
 Kommunens revisorers beslut § 2/2019 ”Val av lekmannarevisorer till 

Willman Bostad AB, 559096-9068”, 2019-05-28.

Förslag till beslut
- Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Jan Olof 

Sandberg och Tord Viktorsson till ordinarie lekmannarevisorer och 
Ingegärd Rehn till suppleant för det kommunala bolaget Willmans 
Bostad AB från och med extra bolagstämma 2019. Detta under 
förutsättning att kommunfullmäktige som ställningstagande har 
beslutat tillstyrka att Tidaholms bostads AB förvärvar bolaget Willman 
Bostad AB.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Olof Sandberg och Tord 

Viktorsson till ordinarie lekmannarevisorer och Ingegärd Rehn till 
suppleant för det kommunala bolaget Willmans Bostad AB från och 
med extra bolagstämma 2019. 

Sändlista
TBAB
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2019/160

§ 83 Beslut om förstudie angående förskola i Ekedalen

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att få genomföra en förstudie 
gällande om- och tillbyggnad av förskolan i Ekedalen.

Investeringen är av mindre karaktär och underlaget som nämnden har skickat 
in visar att det finns ett behov utifrån elevunderlag. Investeringen kommer 
minska de årliga driftkostnaderna tack vare att nämnden går ur hyrda lokaler 
och samordnar sin verksamhet i Ekedalen. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 120/2019 ”Beslut om förstudie angående 

förskola i Ekedalen”, 2019-06-12.
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie tillbyggnad förskola Ekedalen”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2019-05-02.
 Barn- och utbildningsnämnden beslut § 47/2019 ”Beslut om förstudie 

förskolan Ekedalen”, 2019-03-14.
 Investeringsprojekt - tillbyggnad förskola Ekedalen, 2019-01-15.
 Förskoleutredning statistik per år 2019-01-11, reviderad 2019-03-05.
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie förskola i Ekedalen”, projektledare Ci 

Olofsson, 2019-02-19.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till 

samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra en förstudie och projektering. Medel 
för projekteringen ryms inom den totala investeringsbudgeten på 
5 000 000 kr. 

- Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 

att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra en 
förstudie och projektering. Medel för projekteringen ryms inom den 
totala investeringsbudgeten på 5 000 000 kr. 

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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2017/195

§ 84 Beslut om godkännande av projektering av idrottshall

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden, numera 
samhällsbyggnadsnämnden, att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera byggnation av 
dels idrottshall och dels idrottshall med komplementyta för gymnastik.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 förslå kommunfullmäktige besluta att 
ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att upphandla en idrottshall med 
spelyta 40*20 m som ryms inom investeringsbudgeten på 30 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2019-04-29 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda möjligheten att bygga 
en hall som täcker endast skolans behov och den tilltänkta tillbyggnaden för 
Tidaholms Gymnastiksällskaps, TGS, behov.

Kommunledningsförvaltningen har behandlat återremissen och konstaterar att 
skolans behov av idrottshall redan är utrett och att behovet är preciserat till en 
hall med spelyta 40*20 som går att dela i två mindre delar med hjälp av en 
ridåvägg. Om även TGS behov ska inkluderas i byggnationen framgår det av 
projekteringen att det krävs en fullstor hall med en tillbyggnad. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 121/ 2019 ” Beslut om godkännande av 

projektering av idrottshall”, 2019-06-12.
 Tjänsteskrivelse ”Återremiss projektering av Idrottshall”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2019-05-28.
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2019 ”Beslut om godkännande av 

projekteringen av idrottshall”, 2019-04-29.
 Kommunstyrelsens beslut § 71/2019 ”Beslut om godkännande av 

projektering av idrottshall”, 2019-04-03.
 Tjänsteskrivelse ”Byggnation av ny idrottshall”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2019-01-09.
 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 30/2019 ”Beslut om projektering 

idrottshall”, 2019-03-19.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 42/2019 ”Beslut om att 

godkänna projektering idrottshall Rosenberg”, 2019-03-14.
 Tjänsteskrivelse ”Projektering av ny idrottshall Rosenberg”, barn- och 

utbildningschef Anneli Alm, 2019-02-19.
 Tekniska nämndens beslut § 137/2018 ”Beslut angående 

komplettering ny idrottshall Rosenberg” 2018-12-13.
 Kommunfullmäktige beslut § 25/2018 ”Beslut om Idrottshall”, 

2018-02-26.
 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 50/2017 ”Ansökan om förstudie 

för ny idrottshall”, 2017-05-18.
 Skiss A-40-1-110 Idrottshall Rosenberg.
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 Ritningar Idrottshall - förslag från Tidaholms Gymnastikssällskap.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 

att genomföra investeringsprojektet och samtidigt anslå medel till 
investeringens genomförande som uppgår till 30 miljoner kronor.

- Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens beslut saknar förslag till 
kommunfullmäktige och föreslår därefter kommunfullmäktige besluta 
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra 
investeringsprojektet och samtidigt anslå medel till investeringens 
genomförande som uppgår till 30 miljoner kronor.

- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 

att genomföra investeringsprojektet och samtidigt anslå medel till 
investeringens genomförande som uppgår till 30 miljoner kronor.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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2019/192

§ 85 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Tolkförmedling Väst avseende år 2018

Hajrudin Abdihodzic (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsår 2018.

I årsredovisningen redovisas ett resultat på knappt 5,3 mkr att jämföra med 
budgeterat nollresultat. Resultatet beror främst på att efterfrågan av 
tolktjänster blev något högre än väntat. Utfallet blev drygt 337 000 uppdrag 
vilket är cirka 2 000 fler uppdrag än budgeterat.

Av revisionsberättelsen för år 2018 framgår att revisorerna tillstyrker 
ansvarfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2018. Revisorerna 
bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 122/2019 ”Beslut om årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst avseende år 2018”, 2019-06-12.
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 

2018”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-05-02.
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2018.
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2018.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 godkänna årsredovisning avseende år 2018 för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2018

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:

 godkänna årsredovisning avseende år 2018 för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2018.

Sändlista
Tolkförmedling Väst
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2019/260

§ 86 Beslut om antagande av detaljplan för del av Kungslena 29:10

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna upprättade handlingar 
till detaljplan för del av Kunglena 29:10 samt att föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för del 
av Kungslena 29:10.

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadsbebyggelse 
med tillhörande gatu- och naturmark i direkt anslutning till Kungslena bys östra 
del. Utformningen av planen har skett med hänsyn till Kungslenas historiska 
kulturmiljö och bykaraktär. 

Planen strider inte mot intentionerna i Tidaholms översiktsplan, ÖP 90, men 
med hänsyn till gällande riksintressen samt landskapsbildsskydd upprättas 
planen med utökat förfarande (PBL 2010:900).

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 123/2019 ”Beslut om antagande av 

detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2019-06-12.
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-05-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2019 ”Beslut om att 

godkänna detaljplan för del av Kungslena 29:10”, 2019-05-23.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av detaljplan för del av Kungslena 

29:10”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-04-30.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

upprättad detaljplan för del av Kungslena 29:10.
- Ambjörn Lennartsson (M) och Tony Pettersson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för del av 

Kungslena 29:10.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2018/444

§ 87 Beslut om markanvisning Södra Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-06, § 30/2019, att markanvisning ska 
ske på Södra Rosenberg för ett antal kvarter och en fastighet i området. De 
kvarter samt den fastighet det handlar om är följande: 

 Kv. Reven: 4363 m2

 Kv. Linan: 2758 m2

 Kv. Kroken: 4056 m2

 Kv. Mjärden: 3967 m2

 Kv. Haspeln: 3290 m2

 Kv. Spöt: 2727 m2

 Kv. Agnet: 1598 m2

 Kv. Spinnaren: 3211 m2

 Håven 1: 3818 m2

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-04-25, § 47/2019, fattat ett antal beslut 
gällande markanvisningen på Södra Rosenberg.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen, i det här 
enskilda fallet, kan föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera beslut om 
tilldelning av markanvisning för Södra Rosenberg till samhällsbyggnads-
nämnden samt besluta om att delegera beslut att sälja fastigheterna inom 
markanvisningen på Södra Rosenberg till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 124/2019 ”Beslut om markanvisning Södra 

Rosenberg”, 2019-06-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om markanvisning Södra Rosenberg”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2019-05-14.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 47/2019 ”Beslut om 

markanvisning Södra Rosenberg”, 2019-04-25.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Val av markanvisningsförfarande 

Södra Rosenberg”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-03-26.
 Kommunstyrelsens beslut § 30/2019 ”Beslut om markanvisning 

Rosenberg”, 2019-02-06.
 Riktlinje markanvisning.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 delegera beslut för tilldelning av markanvisningarna för 
stadsdelen Södra Rosenberg till samhällsbyggnadsnämnden.

 delegera beslut att sälja fastigheterna inom den beslutade 
markanvisningen för stadsdelen Södra Rosenberg till 
kommunstyrelsen.
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- Tony Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:

 delegera beslut för tilldelning av markanvisningarna för 
stadsdelen Södra Rosenberg till samhällsbyggnadsnämnden.

 delegera beslut att sälja fastigheterna inom den beslutade 
markanvisningen för stadsdelen Södra Rosenberg till 
kommunstyrelsen

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2019/234

§ 88 Beslut om revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag 
om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

Med anledning av den nya lagen behöver taxan för tillsyn och försäljning av 
tobak, e-cigaretter, folköl i butik samt vissa receptfria läkemedel ändras. 
Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 126/2019 ”Beslut om revidering av taxa 

enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen”, 2019-06-12.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, kommunjurist Jenny 
Beckman, 2019-05-20.

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2019 ”Beslut om taxa enligt 
lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen”, 2019-04-25.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, enhetschef Peter Lann, 
2019-04-18.

 Förslag - Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl 
i butik enligt alkohollagen.

 Taxa för tillsyn försäljning av tobak, e-cigaretter, folköl i butik samt 
vissa receptfria läkemedel.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa 

enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen.
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om tobak och 

liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och 
lag om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2019/246

§ 89 Beslut om revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden med anledning av ny tobakslag

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Med anledning av den nya lagen behöver reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden ändras för att omfatta den nya lagen.

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen 
besluta förslå kommunfullmäktige att revidera § 1 i 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 127/2019 ”Beslut om revidering av 

reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med anledning av ny 
tobakslag”, 2019-06-12.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering i samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny tobakslag”, kanslichef Anna Eklund, 
2019-05-16.

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 50/2019 ”Beslut om ändring i 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente med anledning av ny 
tobakslag”, 2019-04-25.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring i samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny tobakslag”, enhetschef Peter Lann, 
2019-04-18. 

 Förslag på reviderat reglemente samhällsbyggnadsnämnd.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 1 § i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente i enlighet med upprättat 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera 1 § i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente i enlighet med upprättat 
förslag. 

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2019/216

§ 90 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2020.

Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 133/2019 ”Beslut om sammanträdesdagar 

för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2020”, 
2019-06-12.

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 
2020”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-25.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2020 
enligt följande:
27 januari 24 februari 30 mars 27 april
25 maj 29 juni 31 augusti 28 september
26 oktober 30 november 21 ecember

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2020 ska kungöras i 
Västgöta-Bladet.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunfullmäktiges 

ordinarie sammanträdesdagar under år 2020 enligt följande:
27 januari 24 februari 30 mars 27 april
25 maj 29 juni 31 augusti 28 september
26 oktober 30 november 21 december

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 
under år 2020 ska kungöras i Västgöta-Bladet.
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2019/184

§ 91 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige

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 
eller medborgarförslag då de redovisas separat.

Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med april år 
2019.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 135/2019 ”Beslut om uppföljning av ej 

verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2019-06-12.
 Rapport över uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 

kommunfullmäktige till och med april år 2019, kommunsekreterare 
Sofie Thorsell, 2019-04-10.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

uppföljningen till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.
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2018/319

§ 92 Beslut om entledigande från uppdrag Marianne Andersson (-)

Sammanfattning av ärendet
Marianne Andersson (-) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt som ledamot i 
social- och omvårdnadsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Marianne 

Andersson (-), kanslichef Anna Eklund, 2019-06-14.
 Begäran om entledigande, 2019-05-29.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marianne Andersson (-) från 

sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
kommunstyrelsen samt som ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marianne Andersson (-) från 

sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
kommunstyrelsen samt som ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden.

Sändlista
Marianne Andersson
Länsstyrelsen
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2018/319

§ 93 Beslut om entledigande från uppdrag Jan Andersson (-)

Sammanfattning av ärendet
Jan Andersson (-) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om enledigande från uppdrag Jan Andersson 

(-), kanslichef Anna Eklund, 2019-06-14.
 Begäran om entledigande, 2019-05-29.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Andersson (-) från sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Andersson (-) från sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Sändlista
Jan Andersson
Länsstyrelsen
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2018/401

§ 94 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Sofie Spetz 
(S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta ett fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen 
för Sofie Spetz (S). 

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 8/2019 ” Fyllnadsval av ersättare i 

kommunstyrelsen efter Sofie Spetz (S)”, 2019-06-24.
 Kommunsfullmäktiges beslut § 74/2019 ” Beslut om entledigande från 

uppdrag Sofie Spetz (S)”, 2019- 05-27.

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslå kommunfullmäktige besluta att bordlägga 

ärendet till nästkommande sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 

sammanträde.
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2018/402

§ 95 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Arne Andersson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta ett fyllnadsval för ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Arne Andersson(S). 

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 10/2019 ” Fyllnadsval av ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden efter Arne Andersson (S)”, 2019-06-24.
 Kommunsfullmäktiges beslut § 73/2019 ” Beslut om entledigande från 

uppdrag Arne Andersson (S)” 2019- 05-27.

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse Othmar Fiala 

(S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden under perioden 2019-
06-24- 2022-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Othmar Fiala (S) till ersättare i 

barn- och utbildningsnämnden under perioden 2019-06-24-2022-12-31 
.

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Othmar Fiala
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2018/401

§ 96 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Marianne 
Andersson (-)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta ett fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen 
för Marianne Andersson (-)

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 9/2019 ” Fyllnadsval av ledamot i 

kommunstyrelsen efter Marianne Andersson (-)”, 2019-06-24.
 Begäran om entledigande 2019-05-29. 

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse Lennart 

Nilsson (SD) till ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2019-06-24- 
2022-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Nilsson (SD) till ledamot i 

kommunstyrelsen för perioden 2019-06-24- 2022-12-31.

Sändlista
Lennart Nilsson
Kommunstyrelsen
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2018/406

§ 97 Fyllnadsval av ledamot i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Marianne Andersson (-)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta ett fyllnadsval för ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden för Marianne Andersson (-).

Valberedningens förslag innebär att det även behöver förättas ett fyllnadsval 
av ersättare till social- och omvårdnadsnämnden efter Per Nordström (SD). 

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 11/2019 ” Fyllnadsval av ledamot i social- 

och omvårdnadsnämnden efter Marianne Andersson (-)”, 2019-06-24.
 Begäran om entledigande 2019-05-29. 

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse Per 

Nordström (SD) till ledamot i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2019-06-24 – 2022-12-31.

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse Lennart 
Nilsson (SD) till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2019-06-24-2022-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Per Nordström (SD) till ledamot i 

social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2019-06-24 – 2022-12-
31.

 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Nilsson (SD) till ersättare 
i social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2019-06-24-2022-12-
31. 

Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Per Nordström
Lennart Nilsson

29



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-24
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/14

§ 98 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 18.15.
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