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§ 160 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2018-08-22

6.2

2018-08-22

1.9

2018-09-19

1.9

2018-09-19

1.9

Ärende/beslut

Köp och försäljning
av fastighet
Remittering av
motion om
formuleringar i
protokoll
Remittering av
motion om att
inventera och
fastställa
kommunens tysta
och stora
opåverkade
områden
Remittering av
motion om att
kommunens
vindbruksplan
revideras

Ärendenummer

2018/287
2018/261

2018/277

2018/278

Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
Beslutsdatum

Ordförandes sign

Beslutsnummer

2017-06-07

6.1

2017-06-12

6.1

Ärende/beslut

Köp och försäljning
av fastighet inom
ram 5
prisbasbelopp
Köp och försäljning
av fastighet inom
ram 5
prisbasbelopp

2017-06-14

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till
nämnder

2017-06-14

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till

Justerandes sign

Justerandes sign

Ärendenummer

Tidaholm Ejdern 6

Tidaholm
Mosippan 1
2017/219
Remiss till TN
Ansökan om
tillstånd enligt
kameraövervakning
slagen (2013:460)
2017/220
Remiss till MBN
Ansökan om
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nämnder

medgivande till
överlåtelse av
undersökningstillstå
ndet Falköping nr
1, beläget i
Falköpings och
Tidaholms
kommuner.

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2017-03-20

5.12

2017-04-24

5.12

Ärende/beslut

Ärendenummer

Inköp av material,
varor och tjänster
Inköp av material,
varor och tjänster

Utbildning
Essvision
Utbildning DF
respons

Delegationsbeslut fattade av socialchefen
Beslutsdatum

Beslutsn
ummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

2018-05-29

4.4

Löpnummer 14

2018-05-29

4.4

2018-05-29

4.4

2018-06-05
2018-05-29

4.3
4.3

Beslut om uppsägning
pga arbetsbrist
Beslut om uppsägning
pga arbetsbrist
Beslut om uppsägning
pga arbetsbrist
Beslut om omplacering
Beslut om omplacering

Löpnummer 15
Löpnummer 16
Löpnummer 17
Löpnummer 18

Delegationsbeslut om nyanställningar enligt beslutsnummer 4.1 fattade av
respektive förvaltningschef eller annan delegat 2018-07-01--2018-07-31 och
2018-08-01--2018-08-31.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare
Karin Hammerby, 2018-09-25
 Förteckning över nyanställda delegationsbeslut 2018-07-01--2018-0731
 Förteckning över nyanställda delegationsbeslut 2018-08-01--2018-0831
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
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§ 161 Rapporter och inkomna skrivelser 2018
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2018-08-07 – 2018-09-21.
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8

SKL – Cirkulär 18:16 Åläggande om gångbanerenhållning
m.m.
SKL – Cirkulär 18:27 Budgetförutsättningar för åren 20182021
SKL – Cirkulär 18:28 Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för
återgång i arbete
SKL – Cirkulär 18:29 Inför löneöversyn 2019 med Kommunal
SKL – Cirkulär 18:30 Två domar från Högsta
förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete
SKL – Cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18)
SKL – Cirkulär 18:32 Information om överenskommelse
avseende vissa frågor om sommartid/vintertid
SKL – Cirkulär 18:33 Huvudöverenskommelse HÖK 18 med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

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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§ 162 Beslut om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag på ny delegationsordning
för kommunstyrelsen. Anledningen är:
1) Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag vilket medfört
redaktionella förändringar genom ändrade lagrumshänvisningar.
2) Tidigare behörigheter som ålegat controller har förts över till
inköpssamordnare.
3) Kommunens högsta tjänsteman numera benämns kommundirektör.
4) Delegation om beslut om tjänsteresor utomlands för förtroendevalda
och tjänstemän bör ändras utifrån rekommendationer av kommunens
revisorer.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 76 ” Beslut om revidering
av kommunstyrelsens delegationsordning”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunstyrelsen
delegationsordning”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-23.
 Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
revidera delegationsordningen för kommunstyrelsen i enlighet med
upprättat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för
kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Kommundirektör

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 163 Beslut om antagande av biblioteksplan för Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekslagen innehåller krav på att kommunerna ska anta biblioteksplaner.
Kraven har skärpts så att de ska omfatta en tidsperiod mellan 3 och 5 år samt
beslutas av kommunfullmäktige.
Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument och omfatta både
folkbiblioteken och skolbiblioteken. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
folkbiblioteksverksamhet och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för
skolbiblioteken inom gymnasie- och grundskolan.
Biblioteksplanen anger de viktigaste styrdokumenten för
biblioteksverksamheten, nuläget för folk- och skolbiblioteken och ett antal
trender att förhålla sig till inom biblioteksområdet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77 ” Beslut om antagande
av Biblioteksplan för Tidaholms kommun 2019-2023”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av biblioteksplan för Tidaholms
kommun 2019-2023”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-0625.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 43/2018, ”Biblioteksplan för
Tidaholms kommun 2019-2023”, 2018-05-17.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 82/2018, ”Beslut om
biblioteksplan”, 2018-05-15.
 Förslag till Biblioteksplan för Tidaholms kommun 2019-2023.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta biblioteksplan för Tidaholms
kommun 2019-2023.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
biblioteksplan för Tidaholms kommun 2019-2023.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 164 Beslut om intresseförfrågan markförvärv Oxeln 17
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till grannfastigheten har inkommit med en förfrågan om möjligheten att
förvärva den obebyggda tomten Oxeln 17. Miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden har avgett yttrande rörande möjligheten att sälja marken.
Den aktuella köparen äger sedan 1991 en fastighet. Den aktuella tomten har
fram till 1989 varit en del av den fastigheten. Avsikten med att förvärva tomten
är att bebygga detta med ett uthus av samma typ som ett flertal
grannfastigheter i området har.
Innan avstyckningen 1989 ägde kommunen hela fastigheten. Tanken med
avstyckningen var att den norra obebyggda tomten skulle kunna utgöra infart
till eventuellt framtida bostadsområde nordost om fastigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden anger i sitt yttrande att det inte är lämpligt att
sälja fastigheten. I tjänsteskrivelsen framhålls att tomten alltjämt har ett
strategiskt värde utifrån en framtida exploatering av området och att detta
intresse bör väga tyngre än den enskildes önskemål om att förvärva denna för
att utveckla sitt egna befintliga boende genom att uppföra ett uthus.
För den händelse att fastigheten ändå bedöms lämplig att avyttra menar Miljöoch byggnadsnämnden att denna i så fall ska erbjudas andra intressenter som
är intresserade av att bebygga denna med ett enbostadshus. Detta mot
bakgrund av att det är brist på obebyggd tomtmark i framförallt de norra
delarna av Tidaholms tätort.
Tekniska förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse föreslagit nämnden att avslå
förfrågan om förvärv med i huvudsak samma motivering som miljö- och
byggnadsnämnden anfört. Tekniska nämnden har dock enhälligt beslutat att
förorda en försäljning av tomten till den sökande.
Miljö- och byggnadsnämnden som avgett yttrande i ärendet samt tekniska
förvaltningen bedömer det som lämpligt att kommunen behåller fastigheten i
sin ägo utifrån ett strategiskt perspektiv. Detta för att möjliggöra en framtida
exploatering av angränsande områden.
Skulle en försäljning ändå ske förordar miljö- och byggnadsnämnden en
försäljning till intresserad allmänhet som har möjlighet att uppföra ett nytt
småhus på tomten.
Tekniska nämnden förordar emellertid en försäljning till den intresserade
grannen. Någon motivering till detta har inte angetts.
De lediga tomter som finns i Tidaholms tätort är snudd på uteslutande
placerade i södra delen, närmare bestämt i Rosenbergsområdet. Den
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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exploatering av tomter för småhusbebyggelse som föregick Rosenberg var
Södra Hellidenområdet vilket även det innebär de södra delarna av tätorten.
Det kan därför med visst fog antas att det finnas en uppdämd efterfrågan av
småhustomter i de norra delarna av tätorten. Det får därför antas att miljö- och
byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inom överskådlig tid påbörja
en planering för att möjliggöra en exploatering av även detta område. Att då
avhända sig en tomt av strategiskt intresse som möjliggör en effektiv
markanvändning och som verkar tillväxtskapande för hela kommunen synes
således mindre lämpligt.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 78 ” Beslut om
intresseförfrågan markförvärv Oxeln 17”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om intresseförfrågan markförvärv Oxeln 17”,
kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-24.
 Intresseförfrågan.
 Beslut miljö- och byggnadsnämnden § 80/2018 ”Beslut om yttrande
angående intresseförfrågan om köp av Oxeln 17”, 2018-06-13.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående intresseförfrågan Oxeln 17” miljöoch byggchef Peter Lann, 2018-05-23.
 Beslut tekniska nämnden § 88/2018 ”Beslut angående
intresseförfrågan Oxeln 17”, 2018-06-20.
 Tjänsteskrivelse ”Intresseförfrågan markköp Oxeln 17”, teknisk chef
Kjell Jonsson, 2018-05-15.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
inte sälja fastigheten Oxeln 17.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja fastigheten Oxeln 17.
Sändlista
De som ställt förfrågan.
Miljö-och byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden.
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§ 165 Beslut om antagande av riktlinje för markanvisning
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen
utarbetat ett förslag till riktlinje för markanvisning. Ett markanvisningsavtal ger
en intressent en möjlighet att i ett anvisat område under en bestämd tid utreda
förutsättningar för exploatering som sedan kan övergå i ett avtal om
marköverlåtelse.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, ”Beslut om antagande
av riktlinje för markanvisning”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Riktlinje markanvisning”,
kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-23
 Beslut tekniska nämnden § 68/2018 ”Beslut angående Riktlinje
Markanvisning”
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje Markanvisning”, teknisk chef Kjell Jonsson,
2018-04-25
 Riktlinje Markanvisning
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjen för markanvisning enligt
upprättat förslag.
- Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, arbetsutskottets och
ordförandens yrkande om bordläggning.
Ordföranden ställer först yrkandet om bordläggning under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande
sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 166 Beslut om motion vänthall vid Tidaholms busstation
Sammanfattning av ärendet
Peter Friberg (M) med flera har motionerat om att inrätta en uppvärmd vänthall
med toalett inomhus i det gamla stationshuset i Tidaholm.
Kommunstyrelsen har lämnat över motionen till tekniska nämnden för
yttrande.
Av detta framgår att vänthallen för närvarande är helt uthyrd till Tidaholms taxi.
På sikt skulle det vara möjligt att förändra hyresavtalet så att kommunen skulle
kunna förfoga över lokalen och inrätta en vänthall för allmänheten. Detta är
förenat med ökade driftskostnader samt medför ett visst tapp i externa
hyresintäkter vilket sammantaget behöver finansieras.
Tekniska nämnden har därför föreslagit att motionen ska avslås.
Kommunledningskontoret har därefter varit i kontakt med företrädaren för
Tidaholms Taxi, Rolf Johansson. Denne uppger att företaget sedan många år
tillbaka har ett avtal med Västtrafik om att hålla vänthallen i det gamla
stationshuset öppet och tillgängligt för resenärer även inom kollektivtrafiken.
Öppettider enligt avtalet är mellan klockan 06.00 och 18.00 vardagar. I
vänthallen finns även en toalett tillgänglig för resenärerna.
Västtrafik har inte varit i kontakt med Rolf Johansson och velat ändra
öppettiderna. De har heller inte framfört någon negativ kritik mot vänthallen
eller det sätt som företaget skött denna. Johanssons uppfattning är att de levt
upp till avtalet fullt ut. Det finns förvisso inget speciellt avskilt utrymme ordnat
åt bussförarna men något sådant har heller inte efterfrågats.
Det problem som Johansson närmast har avseende vänthallen och att hålla
den öppen och tillgänglig är att den drar till sig även ett annat klientel än
specifikt resenärer. Med anledning av detta har företaget varit tvungna att
stänga toaletten för vad som närmast kan beskrivas som sanering kortare
perioder Tidaholm Taxi har vidare med hjälp av sin egen personal tvingats
avvisa personer från lokalen som stört ordningen. Tyvärr har det periodvis
skapat en otrygghet som inneburit att resenärer hellre valt att vänta utanför
vänthallen.
I dagsläget och sedan ett flertal år tillbaka tillhandahåller Västtrafik genom ett
avtal med Tidaholms Taxi en vänthall i det gamla stationshuset med just det
som motionärerna föreslår. I stationshuset finns uppvärmt utrymme till skydd
mot väder och vind, med bänkar att sitta på och tillgång till toalett. Vänthallen
är tillgänglig för resenärer under vad som bedöms frekventa resandetider när
behovet är som störst.
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Sammantaget förefaller det ytterst tveksamt om kommunen ska ta över en
verksamhet som sedan lång tid tillbaka bedrivs av en enskild näringsidkare
och där ingen kritik framförts kring tillgänglighet och skötsel av lokalen.
Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets beslut § 81 ” Beslut om motion vänthall vid Tidaholms
busstation”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion vänthall Tidaholms busstation”,
kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-24.
 Beslut tekniska nämnden § 89/2018 ”Beslut angående komplettering
remiss av motion vänthall Tidaholms busstation”, 2018-06-20.
 Beslut tekniska nämnden § 54/2018 ”Beslut om yttrande över motion
om vänthall”, 2018-04-19.
 Motion Peter Friberg (M) med flera, ”Vänthall vid Tidaholms
busstation”, 2017-08-22.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 167 Beslut om motion prioriteringslista underhåll
landsbygdsvägar
Sammanfattning av ärendet
Runo Johansson (L) med flera har motionerat om att Tidaholms kommun ska
upprätta en prioriteringslista som utvisar vilka av de vägar i kommunen som
Trafikverket svarar för som har det största underhållsbehovet.
Enligt motionen ska en motsvarande lista ha tagits fram av Falköpings
kommun, som på detta vis har lyckats få ett flertal vägar åtgärdade.
Tekniska förvaltningen har inte tidigare tagit fram prioriteringslistor. Med
anledning av motionen har förvaltningen därför varit i kontakt med Trafikverket
för att utröna vilka bedömningskriterier som gäller och vad som i övrigt avses.
Trafikverket har avgivit svar om att de inte känner till prioriteringslistor eller
liknande och att det heller inte är något som de efterfrågar.
Mot bakgrund av detta har tekniska nämnden föreslagit att motionen ska
avslås.
Med hänsyn till det svar som Trafikverket avgivit saknas anledning att upprätta
prioriteringslistor utifrån de önskemål motionärerna har lagt fram.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 82 ” Beslut om motion
prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion prioriteringslista underhåll
landsbygdsvägar”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-24.
 Beslut tekniska nämnden § 64/2018 ”Beslut angående remiss av
motion – prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar”, 2018-05-17.
 Tjänsteskrivelse ”Prioriteringslista för underhåll av landsbygdsvägar”,
gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27.
 Motion -prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
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§ 168 Beslut om medborgarförslag om att anställda i Tidaholms
kommun får hyra elcykel genom bruttolöneavdrag
Sammanfattning av ärendet
Kent Moström har lämnat ett medborgarförslag om bruttolöneavdrag vid hyra
av elcykel, så kallad förmånscykel till anställda mot bruttolöneavdrag.
Kommunfullmäktige beslutade §112/2017 att hänskjuta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Enligt medborgarförslaget kan uthyrning av elcyklar ses som ett led i att
minska det fossila bränslet samt att sänka sjukfrånvaron i Tidaholms kommun.
Personalavdelningen har berett ärendet om Tidaholms kommun kan hyra ut
elcyklar, så kallad förmånscykel till anställda mot bruttolöneavdrag.
Enligt skatteverkets regler gällande förmånsbeskattning av cykelförmån finns
det möjlighet att Tidaholms kommun som arbetsgivare hyr ut elcyklar till de
anställda genom ett bruttolöneavdrag. Medarbetaren betalar via
bruttolöneavdrag till arbetsgivaren som efter tre år erbjuder medarbetaren att
köpa elcykeln till marknadsvärdet eller lämna tillbaka den.
Ett bruttolöneavdrag innebär att medarbetaren accepterar en lägre bruttolön i
utbyte mot en förmån. Sänkningen innebär att skatten och
arbetsgivaravgifterna blir lägre men kan även få återverkningar på den
anställdas sjuklön, a-kasseersättning, pension, förskoleavgift med mera. Ett
bruttolöneavdrag minskar inte ett skattepliktigt förmånsvärde. Därav påförs ett
förmånsvärde som den anställde beskattas för.
Personalavdelningen instämmer i medborgarförslagets intentioner. Tidaholms
kommun befinner sig i en omvärld där vi konkurrerar om arbetskraften. För att
vara en attraktiv och modern arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda
förmåner som kan vara avgörande vid rekrytering av potentiella medarbetare.
Personalavdelningen ser dock att det krävs en organisation som sköter
hanteringen kring uthyrningen/inköp av cyklarna samt att varje förmån som är
kopplad till ett löneavdrag kräver personella resurser. Denna möjlighet finns
inte idag. I det fortsatta arbetet med att erbjuda attraktiva förmåner till
medarbetare kan det dock komma att bli aktuellt att se över möjligheten till att
upphandla en så kallad förmånsportal. Detta innebär att ett externt företag
sköter uthyrning av cyklar.
Andra kommuner som erbjuder förmånscykel till sina medarbetare är bland
annat Nacka, Jönköping, Örebro, Växjö och Linköping.
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Som ett led i att vara en attraktiv, hälsofrämjande och miljövänlig arbetsgivare
är personalavdelningen av uppfattningen att vi bör använda oss av de
förmåner som finns för att möjliggöra detta. Dock anser personalavdelningen
att det krävs en hel del organisering kring uthyrning av elcyklar innan det
skulle vara möjligt att erbjuda våra medarbetare en sådan förmån. I dag finns
det inte några möjligheter att klara av det arbete som krävs dels vid uppstart
för att få alla rutiner och organisation på plats dels den tid som krävs vid en
upphandling.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83 ” Beslut om
medborgarförslag om att anställda i Tidaholms kommun får hyra
elcykel genom bruttolöneavdrag”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medborgarförslag om att anställda i
Tidaholms kommun får hyra elcykel genom bruttolöneavdrag”,
personalchef Maria Johansson, 2018-06-29.
 Skattedirektiv 2017:17.
 Medborgarförslag, A01-47, 2017-10-03.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Annika Snäll lämnar följande protokollsanteckning:
”Medborgarförslaget är inspirerande för alla och visar på tidaholmarnas vilja till
att leva både hälsosamt och att ta mer ansvar för klimat och miljö. Förslaget är
i linje med det som är nödvändigt för att uppnå Klimatlagens mål om att
Sverige senast år 2045 inte ska ha några ”nettoutsläpp ” av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå ”negativa utsläpp ”.
Kommunen bör arbeta för att cyklandet ska öka och en elcykelpool eller annan
form av stöd för cykel görs möjligt för alla tidaholmare.”
Sändlista
Kent Moström
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§ 169 Beslut om medelstilldelning Samordningsförbundet Östra
Skaraborg för år 2019
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun är medlem i Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Medfinansieringen för 2019 för Tidaholms kommun avser 223 800 kr. Detta är
en minskning från 2018 för Tidaholms Kommun med 6450 kr på grund av
minskad tilldelning till hela Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Om medel kvarstår efter budgetfördelning som beslutas i november 2018
kommer möjlighet att ges till Samordningsförbundet Östra Skaraborg att
ansöka om ytterligare medel. Det skulle medföra samma tilldelning som 2018,
dvs 6 450 kr mer för Tidaholms kommun, dvs 230 250 kr.
Medlemskommunerna lägger lika stor andel som övriga medlemmar som är
Västra Götalands regionen, försäkringskassan samt arbetsförmedlingen.
Kommunen förutsätter att övriga medlemskommuner fattar motsvarande
beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84 ” Äskande av medel för
verksamhetsåret 2019 - Samordningsförbundet Östra Skaraborg
(daterad 2018-06-27)”, 2018-08-22.
 Tjänsteskrivelse ”Medfinansiering till Samordningsförbundet Östra
Skaraborg”, Louise Holmvik, Controller, 2018-08-07.
 Äskande av medel för verksamhetsåret 2019 - Samordningsförbundet
Östra Skaraborg (daterad 2018-06-27).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
- att besluta godkänna medfinansieringen till Samordningsförbundet
Östra Skaraborg år 2019 på 223 800 kr.
- att vid äskande om ytterligare medel besluta godkänna ytterligare 6450
kronor i medfinansiering, dvs medfinansiering till
Samordningsförbundet Östra Skaraborg år 2019 på 230 250 kr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 att godkänna medfinansieringen till Samordningsförbundet Östra
Skaraborg år 2019 på 223 800 kr.
 att vid äskande om ytterligare medel besluta godkänna ytterligare 6450
kronor i medfinansiering, dvs medfinansiering till
Samordningsförbundet Östra Skaraborg år 2019 på 230 250 kr.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
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§ 170 Beslut om Riktlinje friskvård
Sammanfattning av ärendet
En riktlinje för arbetet med friskvård har utarbetats av personalavdelningen.
Målet med riktlinjen är att öka tydligheten kring målen med friskvårdsarbetet
där ett av dem är att sänka sjukfrånvaron och behovet av rehabilitering.
Tidaholms kommun ska ses som en god arbetsgivare och man vill skapa en
attraktiv arbetsplats där medarbetarna upplever att de har en god hälsa.
Tidaholms kommun ska vara en hälsofrämjande arbetsplats som ger
förutsättningar för välbefinnande och arbetsglädje – en fungerande helhet.
Facklig samverkan kommer att ske i central samverkansgrupp och samtliga
förvaltningschefer kommer att få möjlighet att yttra sig. De yttranden som
eventuellt inkommer tas i beaktande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 12 ” Beslut om riktlinje
friskvård”, 2018-08-27.
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje Friskvård”, personaladministratör Sofia
Petersson, 2018-08-20.
 Riktlinje Friskvård.
Förslag till beslut
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinjen
för friskvård.
- Ordförande föreslår att andra meningen i avsnittet kring Arbetstagare
helt ska tas bort samt att sista meningen grammatiskt ska redigeras.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjen för friskvård ska redigeras
avseende avsnittet kring Arbetstagare.
 Kommunstyrelsen beslutar därefter att anta riktlinjen för friskvård.
Sändlista
Personalavdelningen
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§ 171 Beslut om delårsrapport augusti 2018 Tertial 2kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport augusti för
Kommunstyrelsen. Rapporten innehåller uppföljning avseende ekonomi,
personal och verksamhet för perioden januari – augusti 2018 samt en
helårsprognos avseende nämndens ekonomi.
Kommunstyrelsens prognos visar ett överskott mot budget på 11,0 miljoner
kronor. Överskottet beror på budgeterad prognososäkerhet samt kvarvarande
medel för de riktade budgetprioriteringarna.
För att väga upp engångskostnader samt försämrade skatteprognoser krävs
att kommunstyrelsen visar ett överskott från prognosbedömningen och riktade
budgetprioriteringar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2018”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-09-21.
 Delårsrapport kommunstyrelse.
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna upprättat delårsrapport för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat delårsrapport för
kommunstyrelsen.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
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§ 172 Beslut om delårsrapport augusti 2018 Tertial 2 - Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport Augusti 2018 överlämnas härmed till kommunstyrelsen.
Delårsrapporten innehåller:
 Ekonomi. Utfall per 2018-08-31 samt en prognos för helåret 2018
 Måluppföljning mot av kommunfullmäktige fastställda mål
enligt den Strategiska planen för år 2018-2020
 Nämndernas ekonomi och verksamhetsuppföljning 2018
Den ekonomiska utfallet för kommunen är 15,1 mnkr vilket är 4,0 mnkr sämre
än föregående år samma period.
Den ekonomiska helårsprognosen för Tidaholms kommun indikerar ett resultat
på 13,5 mnkr, vilket är sämre än budget och motsvarar 1,8 % av skatter och
bidrag. Största orsaken till att prognosen är sämre än budget är reaförluster
samt användningen av det tillfälliga statsbidraget i verksamheten.
Helårsprognosen på 13,5 mnkr innebär att kommunen inte uppnår det
ekonomiska resultatmålet på 2,7% som är fastställt av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport augusti 2018 Tidaholms kommun”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2019-09-21.
 Delårsrapport Tidaholms kommun 2018.
 Bilaga Måluppföljning.
 Delårsrapport Teknisk nämnd
 Delårsrapport tertial 2 2018 KFN
 Delårsrapport tertial 2 2018, Social- och omvårdnadsnämnd
 Delårsrapport Miljö- och byggnadsnämnd
 Delårsrapport Barn och utbildningsnämnden tertial 2 2018
 Delårsrapport Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
överlämna delårsrapporten augusti 2018 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten augusti 2018
till kommunfullmäktige.
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§ 173 Beslut om omfördelning av investeringsmedel "Campingen,
brygga och åtgärder strand"
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har begärt omfördelning mellan två projekt av befintliga
investeringsmedel. Omfördelning avser en förflyttning av överskjutande medel
mellan projekt 93042 ”Campingen, brygga och åtgärder strand” till projekt
90071 ”Friluftsbad, bryggor mm”. Överskjutande medel och medel som flyttas
är 51 tkr.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88 ”Beslut om omfördelning
av investeringsmedel "Campingen, brygga och åtgärder strand", 201809-19.
 Tekniska nämnden beslut § 79/2018 ”Beslut angående omfördelning
av investeringsmedel 93042 "Campingen, brygga och åtgärder strand",
2018-06-20.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna den föreslagna omföringen på 51 tkr mellan projekten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna omföringen på
51 tkr mellan projekten.
Sändlista
Tekniska nämnden
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§ 174 Beslut om utlastningsramp Brukets industriområde
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har begärt utökat investeringsanslag för 2018 avseende
anpassning av Byggnad 43 på Brukets industriområde.
AIPS som är leverantör till bland annat elbiltillverkaren NEVS, hyr lokaler i
Byggnad 43 på Brukets industriområde. AIPS önskar nu att Tidaholms
kommun bygger en port med lastkajshus på Byggnad 43.
AIPS och NEVS har under flera år investerat mycket kapital och många
mantimmar i Tidaholmsfabriken. Under hösten 2018 kommer AIPS produktion
av instrumentbrädor att öka och de ska nu börja leverera instrumentpaneler till
NEVS i Kina.
Det kinesiska kvalitetssäkringssystemet som NEVS är anslutet till, kräver att
all utlastning av containrar och kartonger sker helt väderskyddat. Detta för att
minimera transportskador. För att klara dessa krav behöver en port med
lastkajshus installeras på baksidan av Byggnad 43.
Investeringen beräknas kosta 250 000 kr, vilket medför en ökad driftkostnad
på ca 15 000 kr per år.
I samband med att produktionen kommer igång och att leveranserna startar
upp behöver AIPS utöka sina lokalytor från dagens ca 2 000 m2 till
ca 3 000 m2. Detta innebär en ökad intäkt för Tidaholms kommun med ca
300 000 kr/år.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 89 ” Beslut om
utlastningsramp Brukets industriområde”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Utlastningsramp Brukets industriområde”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-07-02.
 Tekniska nämndens beslut§ 92/2018 ”Beslut angående
utlastningsramp Aips”, 2018-06-20.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
anslå 250 000 kr för byggnation av väderskyddad lastkaj under 2018.
Medel tas från investeringsreserven.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 000 kr för byggnation av
väderskyddad lastkaj under 2018. Medel tas från investeringsreserven.
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§ 175 Beslut om uppdaterat reglemente för kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
En ny kommunallag (SFS 2017:725) gäller från den 1 januari 2018.
Hänvisningar till kommunallagen i kommunstyrelsens reglemente har därför
uppdaterats utifrån den nya lagen.
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets
§ 18 Personuppgifter har uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.
Inga ändringar i reglementet har gjorts för övrigt.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 90 ” Beslut om uppdaterat
reglemente för kommunstyrelsen”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21
 Uppdaterat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
kommunstyrelsen.
- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till
beslut och menar att § 40 ”Delegering av ärenden” i kommunstyrelsens
reglemente bör redigeras och uppdateras i enlighet med nya
kommunallagen.
- Runo Johansson (L) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag till beslut att § 36 ”Närvarorätt för kommunalråd” ska redigeras
så att det även inkluderar oppositionsrådet.
- Annica Snäll (MP) framför ett tilläggsyrkanden till arbetsutskottets
förslag att § 3 ” Styrelsens övergripande uppgifter” ska kompletteras
med skrivningen ” Kommunstyrelsen ska följa upp alla nämnders
arbete med att minska negativ påverkan på miljö och klimat i all
verksamhet, och insatser för åtgärder med klimatanpassningar för att
skydda verksamheten.”
- Annika Snäll (MP) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag att i samtliga reglementens avsnitt B för kommunstyrelsens och
nämndernas gemensamma bestämmelser § 19 respektive § 5, punkt 3
ska det stå: Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt
föreslagen skrivning.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, finns
fyra tilläggsyrkande.
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Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på ordförandens tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Johanssons tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Snälls första tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Snälls andra tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att § 40 ”Delegering av ärenden” i
kommunstyrelsens reglemente ska redigeras och uppdateras i enlighet
med nya kommunallagen.
 Kommunstyrelsen beslutar att § 36 ”Närvarorätt för kommunalråd” ska
redigeras så att det även inkluderar oppositionsrådet.
 Kommunstyrelsen beslutar att § 3 ”Styrelsens övergripande uppgifter”
ska kompletteras i enlighet med Annica Snälls förslag.
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera § 19, punkt 3 enligt följande:
Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen
skrivning.
 Kommunstyrelsen beslutar efter gjorda kompletteringar föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
kommunstyrelsen.
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§ 176 Beslut om uppdaterat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.
Samtidigt har § 25 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med
nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande.
Vidare har § 28 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats
enligt den nya kommunallagen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 91 ” ”Beslut om uppdaterat
reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade
reglementet för barn- och utbildningsnämnden.
- Lena Andersson (S) framför ett yrkande till arbetsutskottets förslag till
beslut och föreslår att § 13 ”Nämndens sammansättning” revideras så
att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis ska bestå av 11
ledamöter och 7 ersättare. § 23 Nämndens arbetsutskott ska revideras
så att arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Dessa
revidering ska gälla från och med 2019-01-01.
- Annika Snäll (MP) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag att i samtliga reglementens avsnitt B för kommunstyrelsens och
nämndernas gemensamma bestämmelser § 19 respektive § 5, punkt 3
ska det stå: Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt
föreslagen skrivning.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, finns två
tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Anderssons tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer sedan proposition på Snälls tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera § 13 ”Nämndens
sammansättning” så att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis
ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. § 23 Nämndens
arbetsutskott ska revideras så att arbetsutskottet består av 5 ledamöter
och 5 ersättare. Denna revidering ska gälla från och med 2019-01-01.
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera § 5, punkt 3 enligt följande:
Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen
skrivning.
 Kommunstyrelsen beslutar efter gjorda kompletteringar föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 177 Beslut om uppdaterat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.
Samtidigt har § 25 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Vidare har § 28 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats
enligt den nya kommunallagen
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 92 ” Beslut om uppdaterat
reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för social- och
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade
reglementet för social- och omvårdnadsnämnden
- Annika Snäll (MP) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag att i samtliga reglementens avsnitt B för kommunstyrelsens och
nämndernas gemensamma bestämmelser § 19 respektive § 5, punkt 3
ska det stå: Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt
föreslagen skrivning.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, finns ett
tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Snälls tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera § 5, punkt 3 enligt följande:
Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen
skrivning.
 Kommunstyrelsen beslutar efter gjorda kompletteringar föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 178 Beslut om uppdaterat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.
Samtidigt har § 25 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Vidare har § 28 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats
enligt den nya kommunallagen
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 93 ” Beslut om uppdaterat
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
kultur- och fritidsnämnden
Annika Snäll (MP) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag att i samtliga reglementens avsnitt B för kommunstyrelsens och
nämndernas gemensamma bestämmelser § 19 respektive § 5, punkt 3
ska det stå: Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt
föreslagen skrivning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, finns ett
tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Snälls tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera § 5, punkt 3 enligt följande:
Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen
skrivning.
 Kommunstyrelsen beslutar efter gjorda kompletteringar föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
Kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 179 Beslut om uppdaterat reglemente för valnämnden
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.
Samtidigt har § 18 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Vidare har § 21 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats
enligt den nya kommunallagen
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94 ” ”Beslut om uppdaterat
reglemente för valnämnden”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för valnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för valnämnden.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
valnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
det uppdaterade reglementet för valnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180 Beslut om uppdaterat reglemente för revisorerna
Sammanfattning av ärendet
Revisorernas reglemente har uppdaterats med aktuella hänvisningar till
kommunallagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen och lag om
offentlig upphandling.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95 ”Beslut om uppdaterat
reglemente för revisorerna”,” 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för revisorerna”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21
 Uppdaterat reglemente för revisorerna
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta det uppdaterade reglementet för
revisorerna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
det uppdaterade reglementet för revisorerna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/212

§ 181 Beslut om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i
Tidaholms kommun från den 1 januari 2019, liksom en jävsnämnd under
kommunfullmäktige. Samtidigt upphör tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram förslag på styrdokument för styrning av de båda inrättningarna.
Ett förslag till reglemente för den nya samhällsbyggnadsnämnden har tagits
fram där ansvarsområdet för nämnden och delegering från
kommunfullmäktige omfattar de områden som finns inom tekniska nämnden
och miljö- och byggnadsnämnden idag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96 ” Beslut om reglemente
för samhällsbyggnadsnämnden”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-0621.
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
 Kommunfullmäktiges beslut § 24/2018, ”Beslut om
samhällsbyggnadsnämnd”, 2018-02-26.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden att gälla från den 1 januari 2019.
 Tony Pettersson (S) framför ett tilläggsyrkande om att revidera § 23
Nämndens arbetsutskott så att arbetsutskottet består av 5 ledamöter
och 5 ersättare.
 Annika Snäll (MP) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag att i samtliga reglementens avsnitt B för kommunstyrelsens och
nämndernas gemensamma bestämmelser § 19 respektive § 5, punkt 3
ska det stå: Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt
föreslagen skrivning.
 Annika Snäll (MP) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag att i § 1 lägga till klimat framför miljö i nämndens ansvar i första
meningen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, finns tre
tilläggsyrkanden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Petterssons tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Snälls första tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Snälls andra tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att § 23 Nämndens arbetsutskott ska
revideras så att arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera § 5, punkt 3 enligt följande:
Nämnden ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen
skrivning.
 Kommunstyrelsen beslutar att i § 1 lägga till klimat framför miljö i
nämndens ansvar i första meningen.
 Kommunstyrelsen beslutar efter gjorda kompletteringar föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 182 Beslut om reglemente för jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en jävsnämnd under
kommunfullmäktige i Tidaholms kommun från den 1 januari 2019, liksom en
samhällsbyggnadsnämnd. Samtidigt upphör tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram förslag på styrdokument för styrning av de båda inrättningarna.
I förslaget till reglemente för den nya jävsnämnden sägs att nämnden
ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning samt utöva
tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund
av jäv.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 97 ” Beslut om reglemente
för jävsnämnden”, 2018-09-19
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för jävsnämnden”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21
 Förslag till reglemente för jävsnämnden
 Kommunfullmäktiges beslut § 24/2018, ”Beslut om
samhällsbyggnadsnämnd”, 2018-02-26
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta reglementet för jävsnämnden att
gälla från den 1 januari 2019.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
reglementet för jävsnämnden att gälla från den 1 januari 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183 Beslut om uppföljning av kommunfullmäktiges
utvecklingsberedning
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 (§ 10/2016) att inrätta en
utvecklingsberedning för perioden den 1 januari 2016 – 31 december 2018.
Utvecklingsberedningens uppdrag ska vara att arbeta fram, och till
kommunstyrelsen överlämna, förslag utifrån de fem målområdena i den
strategiska planen som kommunfullmäktige antagit.
Kommunfullmäktige beslutade även att utvecklingsberedningens roll och
funktion skulle följas upp år 2018 inför mandatperiodskiftet.
Utvecklingsberedningen består av sju ledamöter varav en är sammankallande
tillika ordförande. Beredningen har sedan den tillsattes haft 15 sammanträden
varav sju under år 2016, fem under år 2017 och tre under år 2018.
För att utvärdera utvecklingsberedningens uppdrag har det genomförts en
genomgång av beredningens protokoll samt av de ärenden som initierats och
behandlats av beredningen.
Utvärderingen kan konstatera att utvecklingsberedningen har initierat och
aktivt arbetat med fyra ärenden som sedan överlämnats till kommunstyrelsen
för vidare beredning.
1. Riktlinje för medborgardialog.
2. Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun.
3. Projekt Satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms
identitet.
4. Förutsättningar för en ansökan för EU-kontor.
Utöver ärenden där beredningen direkt har överlämnat förslag till
kommunstyrelsen utifrån de fem målområdena i den strategiska planen har
beredningen varit delaktig i ärenden såsom framtagande av riktlinje för
ledning, styrning och uppföljning, kommunens arbete med översiktsplan samt
strategin för ett förbättrat näringslivsklimat.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 98 ” Uppföljning av
kommunfullmäktiges utvecklingsberedning” 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av kommunfullmäktiges
utvecklingsberedning”, kanslichef Anna Eklund, 2018-08-23.
 Kostnadsberäkning utvecklingsberedningen, 2018-08-31.
 Kommunfullmäktiges beslut § 105/2018 ”Beslut om Policy för
internationellt samarbete i Tidaholms kommun”, 2018-08-27.
 Kommunstyrelsens beslut § 8/2017 ”Beslut om satsning på
stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”, 2017-01-11.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Kommunstyrelsen arbetsutskott beslut § 40/2017 Beslut om uppdrag
till utvecklingsberedningen angående EU-kontor”, 2017-04-19.
 Kommunstyrelsens beslut § 249/2016 ”Beslut om antagande av
riktlinje för medborgardialog, 2016-11-09.
 Kommunfullmäktiges beslut § 10/2016 ”Beslut om inrättande av
utvecklingsberedning”, 2016-01-25.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige konstatera att utvecklingsberedningen har fullgjort
sitt uppdrag och att därmed besluta att utvecklingsberedningen ska
avslutas.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige konstatera att
utvecklingsberedningen har fullgjort sitt uppdrag och att därmed
besluta att utvecklingsberedningen ska avslutas.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 184 Beslut om oktoberrapport motioner och medborgarförslag
2018
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Den första redovisningen ska
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och den andra i
oktober.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2018-08-27 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd när sammanställningen
upprättades.
Motioner
Motion om förbättrad lekplats i
Madängsholm
Ärendenr: 2017/177

Anmäldes kommunfullmäktige 201704-24. Återremiss
kommunfullmäktige 2018-01-29

Motion om vänthall vid Tidaholms
busstation

Anmäldes kommunfullmäktige 201706-26

Ärendenr: 2017/266

Ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-08-22,
kommunstyrelsen 2018-10-03,
kommunfullmäktige 2018-10-29
Anmäldes kommunfullmäktige 201712-18

Motion om att skapa en
prioriteringslista rörande
landsbygdsvägars underhåll

Ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-08-22,
kommunstyrelsen 2018-10-03,
kommunfullmäktige 2018-10-29

Ärendenr: 2017/387

Motion om utveckling av rollen som
oppositionsråd

Anmäldes kommunfullmäktige 201802-26

Ärendenummer 2018/92

Ordförandes sign

Motion om samråd för detaljplan för
villatomter i Ekedal

Anmäldes kommunfullmäktige 201803-26

Ärendenummer 2018/131

Remiss av kommunstyrelsens
arbetsutskott till miljö- och

Justerandes sign

Justerandes sign
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Motion om ljusföroreningar från
kommunal gatubelysning
Ärendenummer 2018/163

Motion om utökade öppettider simhall

byggnadsnämnden 2018-04-18
Anmäldes kommunfullmäktige 201804-23
Remiss av kommunstyrelsens
arbetsutskott till tekniska nämnden
och miljö- och byggnadsnämnden
2018-05-30
Anmäldes kommunfullmäktige 201805-28

Ärendenummer 2018/222

Motion om demensboende

Remiss av kommunstyrelsens
arbetsutskott till kultur- och
fritidsnämnden och tekniska
nämnden 2018-06-20
Anmäldes kommunfullmäktige 201805-28

Ärendenummer 2018/223

Motion om att delta i samarbete med
Unesco Global Geopark
Ärendenummer 2018/224

Motion om formulering av protokoll

Remiss av kommunstyrelsens
arbetsutskott till social- och
omvårdnadsnämnden 2018-06-20
Anmäldes kommunfullmäktige 201805-28
Remiss av kommunstyrelsens
arbetsutskott till miljö- och
byggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden 2018-06-20
Anmäldes kommunfullmäktige 201806-25

Ärendenummer 2018/261
Motion om att inventera kommunens
tysta områden

Anmäldes kommunfullmäktige 201808-27

Ärendenummer 2018/277
Motion om kommunens
vindbruksplan snarast revideras

Anmäldes kommunfullmäktige 201808-27

Ärendenummer 2018/278

Medborgarförslag
Medborgarförslag om införande av
bruttolöneavdrag för uthyrning av
elcyklar för anställda
Ärendenr: 2017/312
Ordförandes sign

Justerandes sign

Anmäldes under kommunfullmäktiges
2017-11-27: Till kommunstyrelsen för
beslut.
Ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-08-22,

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

3/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om belysning längs
med grusväg vid Hellidsberget

Kommunstyrelsen 2018-10-03
Anmäldes kommunfullmäktige 201801-29. Till kommunstyrelsen för
beslut

Ärendenr: 2017/382

Medborgarförslag om fjäderfri påsk
Ärendenummer 2018/111

Medborgarförslag om cykelväg
mellan Ekedalen och Tidaholm

Remiss av kommunstyrelsens
arbetsutskott till tekniska nämnden
2018-02-21
Tekniska nämndens svar 2018-05-17
Återremiss 2018-06-20
Anmäldes kommunfullmäktige 201803-26: Till tekniska nämnden för
beslut
Distribuerat till tekniska nämnden 29
maj.
Anmäldes vid kommunfullmäktige
2018-05-28. Till tekniska nämnden
för beslut

Ärendenummer 2018/188
Medborgarförslag om byte av
vattenpump i korsningen
Hägnevägen-Plånaregatan

Anmäldes kommunfullmäktige 201805-28. Till kultur- och fritidsnämnden
för beslut.

Ärendenummer 2018/218
Medborgarförslag om att musikskolan
ska erbjuda musiklektioner för vuxna
Ärendenummer 2018/209
Medborgarförslag om fondbelysning
på Siggestorpsstugan
Ärendenummer 2018/233
Medborgarförslag om att anlägga
badplats vid Plaskis och/eller Koma

Anmäldes vid kommunfullmäktige
2018-06-25. Till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Anmäldes kommunfullmäktige 201806-25. Till tekniska nämnden för
beslut.
Anmäldes kommunfullmäktige 201808-27. Till tekniska nämnden för
beslut

Ärendenummer 2018/285
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99 ” Oktoberrapport om inte
slutbehandlade motioner och medborgarförslag”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Oktoberrapport om inte slutbehandlade motioner och
medborgarförslag”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-09-04.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

4/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/55

§ 185 Beslut om oktoberrapport beslutade medborgarförslag 2018
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap 27 a § kommunallagen att en nämnd som handlägger
medborgarförslag minst en gång om året ska informera kommunfullmäktige
om beslut som fattats i ärendena.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och
konstaterar att det vid tillfället för denna sammanställning inte finns några
medborgarförslag som har beslutats sedan den senaste redovisningen
gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 100 ”Rapport om
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder”, 208-0919.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om medborgarförslag som har beretts och
beslutats av nämnder”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 201809-04
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/171

§ 186 Beslut om budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till Budget och Verksamhetsplan
för åren 2019-2021.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat för att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i kommunalförbundet
är Västra Götalands regionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och
Öckerö.
Kommunalförbundet leds av en direktion med valda ledamöter från respektive
medlem. För att granska förbundets verksamhet finns särskilt utsedda
revisorer.
I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa
budget. Den årliga budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin men också ekonomin för den kommande treårsperioden. Förbundet
ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast en
månad före förbundsdirektionens sammanträde.
I bifogat förslag till Budget och verksamhetsplan för åren 2019-2021 framgår
verksamhetens mål, finansiella mål samt de ekonomiska förutsättningarna och
budget för år 2018. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2019
resultera i en snitthöjning om 2,5 %.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101 ” Budget och
verksamhetsplan Tolkförmedling Väst”, 2018-09-19.
 Tjänsteskrivelse ”Budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-08-24
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna Tolkförmedling Västs förslag
till budget och verksamhetsplan åren 2019-2021.
´Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna Tolkförmedling Västs förslag till budget och
verksamhetsplan åren 2019-2021

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/1

§ 187 Information från kommunalrådet 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet Anna-Karin Skatt (S) informerar om
 Dialogmöten med Trafikverket och Västtrafik kring prioritering av vägar
och linjetrafik. Särskilt förbindelserna till Jönköping samt framtida
cykelväg till Ekedalen diskuteras.
 Uppvaktning av TBAB för deras nya utmärkelse ”bästa hyresvärd”.
 Möte med brukshundsklubben.
 Att arbetsutskottet har fattat beslut om att Tidaholms kommun ska
närvara vid Almedalen 2019.
 Presidiemöte med nämnd för Samhällsskydd mellersta Skaraborg.
 Medverkan vid Skogshistoriska sällskapet möte i Daretorp.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/2

§ 188 Information från kommundirektören 2018
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/3

§ 189 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens har tagit del av kallelsen till sammanträde med
Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2018-09-20.
Beslutsunderlag
 Kallelse Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2018-09-20
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/4

§ 190 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd informerar om:
 Beredningen för kunskapsutveckling och de diskussioner som förs där.
 Skaraborgsdagen i Vara 30 januari. Temat kommer vara hållbart
ledarskap.
 Kommande träff med Vårdssamverkan Skaraborg.
Beslutsunderlag
 Kallelse Styrelsemöte 2018-09-14
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-03

Kommunstyrelsen

2018/5

§ 191 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit del av protokoll från de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
 Styrelseprotokoll 2018-07-10
 Extra stämmoprotokoll TEAB 2018-08-28
 Extra stämmoprotokoll TBAB 2018-08-28
 Extra stämmoprotokoll TENAB 2018-08-28
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

