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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-25
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Disponentvillan, 2017-09-25 kl 18:00- 20:20
§§ 90-109

Beslutande
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick (S), Othmar Fiala 
(S) Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), 
Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla 
Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Anneli Sandstedt 
(C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L), 
Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M)
Gunilla Dverstorp (M), Ambjörn Lennartsson (M), Per Bromander (-),Stig-Erik Werner (-), Tomas 
Vestin (-),Krister Rohman (KD) andre vice ordförande, Zelal Yesildeniz (S) vice ordförande,
Erik Ezelius (S) ordförande.  

Tjänstgörande ersättare
Nils-Åke Johansson (S), Charlotte Daremark (KD), Bill Malm (M), Fredrik Kvist (M), Karin 
Olofsson (MP). 

Ersättare
Bengt Gunnarsson (C) Birgitta Andersson (L) Ulf Alteg (M) Nils Werner (-)

Tjänstemän
Markus Wästefors, kanslichef 
Eva Thelin, kommunchef

Justering
Utses att justera: Berndt Gustavsson (S), Per Bromander (-)
Justeringens tid: 2017-10-09

Underskrift sekreterare
Markus Wästefors

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Berndt Gustavsson (S) Per Bromander (-)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-25
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2017-10-09 – 2017-10-31

Nämnd/styrelse
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Protokollet förvaras:
Kommunledningskontoret 

Underskrift

Markus Wästefors
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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 90 Godkännande av dagordning 4
§ 91 Allmänhetens frågestund 5
§ 92 Handlingar att anmäla 6
§ 93 Beslut om entledigande av uppdrag Maj-Britt Hiltunen (SD) 7
§ 94 Beslut om besvarande av medborgarförslag om lekplats och 

sittplatser framför bibliotekshuset
8 - 9

§ 95 Beslut om besvarande av medborgarförslag om grillplats vid 
disponentvillan

10 - 
11

§ 96 Beslut om besvarande av medborgarförslag om mindre 
grusplan vid Forsenskolan

12 - 
13

§ 97 Beslut om besvarande av motion om reklam på digitala 
skyltar

14 - 
15

§ 98 Beslut om besvarande av motion om god man till 
ensamkommande barn
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§ 99 Beslut om besvarande av återremitterad motion om 
förberedelseskola i Tidaholms kommun
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2017/34

§ 90 Godkännande av dagordning

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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2017/33

§ 91 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Leva tillsammans besöker kommunfullmäktige och lämnar efter en 
redogörelse om föreningens bakgrund en fråga: 

Hur kommer det riktade statsbidraget att användas? 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten. 
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2017/32

§ 92 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordförande anmäler följande handlingar:

 Tilläggsavtal om ekonomisk fördelningsmodell i gemensam nämnd för 
samhällskydd för Falköping, Götenes, Skaras och Tidaholms 
kommuner. Dnr 2017/00235 001. 

 Medborgarförslag från Johan Eneland om Gatulicens, 2017/258. 
 Medborgarförslag från Petra Danielsson om Förslag till Campingen, 

2017/259.  
 Motion från Peter Friberg (M) med flera om Vänthall vid Tidaholms 

busstation, 2017/266. 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar: 

 att hänskjuta medborgarförslaget från Petra Danielsson till Tekniska 
nämnden för beredning och beslut. 

 att hänskjuta medborgarförslaget från Johan Eneland till Kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och beslut. 

 att hänskjuta motionen från Peter Friberg (M) till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 att lämna punkten 

Sändlista
Tekniska nämnden 
Petra Danielsson
Johan Eneland 
Kommunstyrelsen 
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2014/291

§ 93 Beslut om entledigande av uppdrag Maj-Britt Hiltunen (SD)

Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Hiltunen har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 Begäran om enledigande som ledamot i kommunfullmäktige, Maj-Britt 

Hiltunen (SD), 2017-08-03. 

Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Maj-Britt 

Hiltunen (SD) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Maj-Britt Hiltunen (SD) från 

sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Sändlista
Länsstyrelsen
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2016/150

§ 94 Beslut om besvarande av medborgarförslag om lekplats och 
sittplatser framför bibliotekshuset

Sammanfattning av ärendet
Beate Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon framför att en 
lekplats med många aktiviteter och sittplatser borde anläggas på ytan framför 
bibliotekshuset. Karlsson menar i förslaget att biblioteket är en stark 
mötesplats för människor men tröskeln kan ibland kännas hög. 

Kommunledningsförvaltningen har skickat medborgarförslaget på remiss till 
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
Tekniska nämnden har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås medan 
kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att det ska bifallas.

Tekniska nämnden framhåller i sitt beslut att lekplatserna i Tidaholm nyligen 
har genomgått en översyn i form av antal och omfattning. En nyanläggning av 
lekplats på denna plats är inte motiverad med hänsyn till efterfrågan och antal 
närboende barnfamiljer.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att gräsmattan framför bibliotekshuset 
skulle vara en utmärkt plats för en konstnärlig utsmyckning som också kan 
fungera som lekplats och en plats för stillhet och kreativitet samtidigt som den 
lockar till fler besök på biblioteket. 

Med anledning av att kultur- och fritidsnämnden har en plan för hur 
medborgarförslaget kan tillgodoses, har medel för att verkställa detta samt 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla förslaget föreslår 
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget samt att ge kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att verkställa och finansiera förslaget.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 143/2017 ”Beslut om besvarande av 

medborgarförslag om lekplats och sittplatser framför bibliotekshuset”, 
2017-08-16.  

 Bekräftelse på att kultur- och fritidsnämnden har medel för att 
finansiera medborgarförslaget, 2017-05-29.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41/2017 ”Beslut om 
medborgarförslag angående lekplats och sittplatser framför 
biblioteket”, 2017-04-19.

 Tekniska nämndens beslut § 116/2016 ”Beslut om yttrande angående 
medborgarförslag angående lekplats och sittplatser framför 
bibliotekshuset”, 2016-09-15.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 79/2016 ”Beslut om 
medborgarförslag angående lekplats och sittplatser framför 
biblioteket”, 2016-09-14.
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 Medborgarförslag från Beate Karlsson om lekplats och sittplatser 
utanför bibliotekshuset, 2016-03-30.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

bifalla medborgarförslaget samt att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att verkställa och finansiera förslaget.

 Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kommunfullmäktiges beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget samt att ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att verkställa och finansiera 
förslaget.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Beate Karlsson  
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2016/212

§ 95 Beslut om besvarande av medborgarförslag om grillplats vid 
disponentvillan

Sammanfattning av ärendet
Jonny Lejonberg har lämnat in ett medborgarförslag i vilket han föreslår att 
Tidaholms kommun ska anlägga en bra planerad tillgänglig uteplats med grill 
vid Disponentvillan ut mot Tidan. Lejonberg framhåller att detta vore en bra 
tillgång för alla handikappföreningar. 

Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden och till social- 
och omvårdnadsnämnden. 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget och hänskjuta frågan till verksamhetsnämnden.

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller att Disponentvillan är arbetsplats 
för kommunens hemvård och vissa delar inom stödformer, som 
frivilligverksamheten. Dessutom har PRO och SPF kontor i huset och 
samlingssalen med tillhörande pentry kan hyras av föreningar kvällstid och 
helger för egna aktiviteter. 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Kommunledningsförvaltningen har därefter begärt social- och 
omvårdnadsnämnden komplettera ärendet med hur finansieringen ska ske. 
Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat att komplettera tidigare beslut 
med att nämnden inte har resurser att finansiera en uteplats vid 
Disponentvillan. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 144/2017 ”Beslut om besvarande av 

medborgarförslag vid Disponentvillan”, 2017-08-16.  
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av medborgarförslag om uteplats med grill 

vid Disponentvillan”, 2017-05-03
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 35/2017 ”Beslut om 

komplettering till yttrande i ärende gällande medborgarförslag”; 
2017-04-18.

 Tekniska nämndens beslut § 155/2016 ”Beslut angående begäran om 
yttrande angående medborgarförslag om uteplats med grill vid 
Disponentvillan”, 2016-11-17.

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 103/2016 ”Beslut 
angående medborgarförslag”, 2016-10-11.

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande gällande medborgarförslag om uteplats vid 
Disponentvillan”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2016-08-08.
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 Medborgarförslag från Jonny Lejonberg om att anlägga en uteplats 
med grill vid Disponentvillan, 2016-05-12.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sändlista
Jonny Lejonberg 
Tekniska nämnden 
Social- och omvårdandsnämnden
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2016/59

§ 96 Beslut om besvarande av medborgarförslag om mindre 
grusplan vid Forsenskolan

Sammanfattning av ärendet
Linda Holgerson har lämnat in ett medborgarförslag där hon framhåller att en 
grusplan som ligger i nära anslutning till Forsenskolan skulle uppmuntra 
barnen till mer utelek och rörelse. De gräsytor som i dagsläget används till 
fotbollsspelande och liknande blir upptrampade och leriga vilket, enligt 
Holgerson, ställer till besvär för lärare och föräldrar som måste ta hand om 
leriga barn.

Med anledning av detta föreslår Holgerson att det ska anläggas en mindre 
grusplan vid Forsenskolan.
Medborgarförslaget är nästintill identiskt med en motion som Fredrik Kvist (M) 
med flera har lämnat in tidigare och som besvarades av kommunfullmäktige 
2016-05-30.

Motionen skickades på remiss till tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden som båda föreslog att motionen skulle avslås med 
anledning av att utemiljön på Forsenskolan nyligen har utrustats med nya 
aktivitetsytor och lekredskap och att andra skolor i kommunen sannolikt har 
större behov av förnyelse och underhåll av utemiljöer för barn och elever än 
Forsenskolan.

Ett ytterligare argument för avslag var att Forsenskolans framtida 
användningsområde var osäker då det inte var bestämt om skolan skulle vara 
F-6 skola eller 7-9 skola framöver. 

Kommunfullmäktige beslutade, § 153/2015, att avslå motionen.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förutsättningarna inte har ändrats 
sedan kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen och förslår därför att 
även medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 165/2017 ”Beslut om besvarande av 

medborgarförslag om mindre grusplan vid Forsenskolan”, 2017-09-06.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2017 ”Beslut om yttrande 

om mindre grusplan vid Forsenskolan”, 2017-04-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 153/2015 ”Beslut om besvarande av 

återremitterad motion angående lekyta vid Forsenskolan”, 2016-05-30.
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av återremitterad motion angående lekyta 

vid Forsenskolan”, kommunsekreterare Sofie Håkansson, 2016-03-29.
 Medborgarförslag från Linda Holgerson om att anlägga en grusplan vid 

Forsenskolan, 2016-02-29.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sändlista
Linda Holgersson 
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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2017/135

§ 97 Beslut om besvarande av motion om reklam på digitala 
skyltar

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M), med flera, lämnade in en motion 2017-03-27 angående 
att reklamplats på kommunens digitala reklamtavlor utmed väg 26 ska kunna 
säljas till privata aktörer. 

I motionen framhålls att Tidaholms ansedda varumärken, butiker och 
tillverkare ska visas upp på tavlorna i syfte att visa att det är här de finns. 
I motionen framhålls också att det inte ska vara dyrt att marknadsföra sig på 
tavlorna och att det ska finnas ett regelverk för hur det ska se ut. 

Motionen har remitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott till 
kommunledningsförvaltningen. 

Av remissen som besvarats av kommunikatören Miranda Bergsten framgår att 
tillståndet som Länsstyrelsen givit kommunen inte är belagt med restriktioner 
kring vad innehållet på dem får vara. Dock finns det en rutin angående vad 
som får publiceras på tavlorna, att det som publiceras ska vara något utöver 
ordinarie verksamhet och som lockar besökare. 

Av kommunallagen framgår att kommuner ska bedriva verksamhet som är av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller kommunens 
medlemmar. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot att ge 
understöd åt enskilda, eftersom det i rent kommunalrättslig bemärkelse inte är 
ett allmänt intresse att understöd lämnas.  Det framgår även att kommunen 
inte får bedriva näringsverksamhet med vinstintresse som konkurrerar med 
privata aktörer. 

Kommunen kan därmed inte sälja marknadsföring i enlighet med motionen 
men kan däremot upplysa om vad som sker inom kommunen som är av 
allmänt intresse och marknadsföring av kommunens verksamheter som 
sådan. Vid sådan information kan enskildas evenemang informeras kring. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 145/2017 ”Beslut om besvarande av 

motion om reklam på digitala skyltar”, 2017-08-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande på motion om marknadsföring för butiker 

och företag på kommunens digitala skyltar”, 2017-04-27.  
 Motion om marknadsföring för butiker och företag på kommunens 

digitala tavlor, (M, L) 2017-03-27.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.
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 Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation
Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), Peter Friberg (M) och Fredrik Kvist (M) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

15



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-25
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/134

§ 98 Beslut om besvarande av motion om god man till 
ensamkommande barn

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) med flera lämnade 2017-03-27 in en motion angående 
att ensamkommande barn som fått sin ålder uppräknad av Migrationsverket till 
att inte längre vara barn ska få behålla sin gode man tills frågan om rätten till 
asyl är slutligt prövad och har vunnit laga kraft. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade frågan till Överförmyndaren. 
Överförmyndaren svarar att ensamkommande barn inte längre är
barn, oavsett om det fyller 18 år eller om Migrationsverket gör en 
åldersuppskrivning finns inte längre förutsättningar att förordna en god man 
enligt lag. 

Det framkommer även enligt lag att det är överförmyndaren som beslutar om 
att förordna god man. Kommunens beslutande organ, tex kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen, får inte bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett 
särskilt fall skall besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en 
enskild. Varje fall av förordnande av god man är ett förvaltningsbeslut som tas 
av Överförmyndaren. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 146/2017 ”Beslut om besvarande av 

motion om god man till ensamkommande barn”, 2017-08-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Motion om att ensamkommande barn ska få behålla 

sin gode man”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2017-06-05. 
 Yttrande över motion om god man till ensamkommande barn, 

överförmyndare Tommy Larsson, 2017-05-09. 
 Motion om gode män till ensamkommande barn (M, L, C, MP), 2017-

03-27.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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2016/324

§ 99 Beslut om besvarande av återremitterad motion om 
förberedelseskola i Tidaholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Hiltunen (SD) och Lucas Lorentsson (SD) har lämnat in en motion i 
vilken de bland annat framhåller att de anser att förberedelseklasser som 
nyanlända barn och ungdomar placeras i inte fungerar bra. Motionärerna 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna och möjligheterna att inrätta 
en förberedelseskola som pilotprojekt enligt det förslag som motionärerna har 
angett.

Kommunledningsförvaltningen beredde motionen och föreslog att den skulle 
avslås. Ärendet hanterades av kommunstyrelsens arbetsutskott på dess 
sammanträde 2017-02-15. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden för hantering av delen som rör resurscenter.
Barn- och utbildningsnämnden berörde i sitt beslut 2016-12-08 samtliga 
påståenden i motionen utom den del som rör resurscenter vilken sedan 
återremitterades av arbetsutskottet.

Barn- och utbildningsnämnden framhåller i sitt nya beslut, § 57/2017, att 
samtliga skolor i Tidaholms kommun redan erbjuder den hjälp som föreslås i 
motionen i form av läxhjälp utanför lektionstid. Satsningen har pågått sedan år 
2014 och omfattar idag totalt 1130 lärartimmar vilket motsvarar ungefär 1,6 
lärartjänster. Syftet med denna insats är dels att öka möjligheten för samtliga 
elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad 
likvärdighet.

Nämnden framhåller slutligen att motionärerna även föreslår att resurscentret 
ska lokaliseras i samma lokaler som förberedelseskolan. Utredningen om 
möjligheterna att inrätta en förberedelseskola, som barn- och 
utbildningsförvaltningen gjorde i sin tjänsteskrivelse i samband med 
besvarandet av motionen, visade tydligt att det inte finns något stöd i 
lagstiftningen för en separat föreberedelseskola. Som en konsekvens av detta 
är det inte heller möjligt att lokalisera ett resurscenter på det sätt som 
motionärerna föreslår. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.
Kommunledningsförvaltningen står fast vid sin tidigare slutsats om att 
motionen bör avslås även efter barn- och utbildningsnämndens komplettering.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 160/2017 ”Beslut om besvarande av 

återremitterad motion om förberedelseskola i Tidaholms kommun”, 
2017-09-06. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 57/2017 ”Beslut om 
återremiss av motion om förberedelseskola”, 2017-04-27.

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15/2017 ”Beslut om 
besvarande av motion om förberedelseskola”, 2017-02-15.

 Utredning av motion om förberedelseskola i Tidaholms kommun, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2017-01-19.

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 150/2016 ”Beslut om motion 
till barn- och utbildningsnämnden om förberedelseskola”, 2016-12-08.

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion”, verkasamhetschef Johan Lindell, 
2016-11-07.

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 159/2016 ”Beslut om 
remiss av motion om förberedelseskola”, 2016-10-19.

 Motion om förberedelseskola i Tidaholms kommun (SD), 2016-09-26.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.
 Zelal Yesildeniz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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2016/308

§ 100 Beslut om besvarande av återremitterad motion om 
byggnation av en ny högstadieskola i centrala Tidaholm

Sammanfattning av ärendet
Ida Davidsson (M) med flera har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
den skola som ska byggas i Tidaholm ska vara en högstadieskola (åk 7-9).
Motionärernas förslag till beslut är att Tidaholm bygger en ny högstadieskola i 
centrala Tidaholm för åk 7-9.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-19 att lämna motionen 
direkt till kommunledningsförvaltningen utan att först skicka den på remiss till 
nämnd eller annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen beredde motionen och ärendet hanterades av 
kommunfullmäktige på dess sammanträde 2016-12-19. Kommunfullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och berörda 
nämnder.
Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.

Tekniska nämnden beslutar, § 22/2017, att ”då motionen under tiden för 
ärendehanteringen hunnit behandlas i alla berörda instanser, får motionen 
anses vara besvarad.”

Barn- och utbildningsnämnden framhåller i beslut, § 60/2017, att nämnden har 
beslutat att det ska byggas en F-6 skola med placering på 
Rosenberg/Bälteberga samt att Hökensåsskolan ska byggas om till en 7-9 
skola. Med anledning av detta beslutar nämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden 
2017-02-23 beslutade att det ska byggas en F-6 skola på området 
Rosenberg/Bälteberga samt att Hökensåsskolan ska byggas om till en 7-9 
skola.

Det är alltså beslutat och klart vilken typ av skola som ska byggas och var den 
ska placeras. Det som har beslutats stämmer inte överens med det som 
motionärerna önskar vilket gör att det inte finns något annat alternativ för 
kommunfullmäktige än att besluta att avslå motion

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 164/2017 ”Beslut om besvarande om 

återremitterad motion om byggnation av en ny högstadieskola i 
centrala Tidaholm”, 2017-09-06. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 60/2017 ”Beslut om motion 
från Moderaterna om att bygga en ny 7-9 skola”, 2017-04-27.
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 16/2017 ”Beslut om 
byggnation av en F-6 skola samt ombyggnation av Hökensåsskolan”, 
2017-02-23.

 Tekniska nämndens beslut § 2272017 ”Beslut om yttrande över motion 
om byggnation av en ny högstadieskola i centrala Tidaholm inlämnad 
av Ida Davidsson m fl”, 207-02-22.

 Kommunfullmäktiges beslut § 173/2017 ”Beslut om besvarande av 
motion om byggnation av en ny högstadieskola i centrala Tidaholm”, 
2016-12-19.

 Utredning av motion om byggnation av en högstadieskola i centrala 
Tidaholm, kommunjurist Jenny Beckman, 2016-10-26.

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 156/2016 ”Beslut om 
remiss av motion om byggnation av en högstadieskola i centrala 
Tidaholm”, 2016-10-19.

 Motion om byggnation av en högstadieskola i centrala Tidaholm (M), 
2016-09-25.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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2017/87

§ 101 Beslut om motion om utökad barnomsorg på landsbygden

Sammanfattning av ärendet
Flera politiker från Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet samt 
Kristdemokraterna har lämnat in en motion där de framhåller att en 
förutsättning för en levande landsbygd är att barnfamiljer ska vilja bosätta sig 
och kunna bo kvar där. 
Motionärerna menar att en utbyggd barnomsorg på landsbygden skulle 
minska trycket på förskolorna i tätorten samt öka kommunens attraktionskraft 
för inflyttning från närliggande städer. Det skulle ge möjlighet att bo i 
Tidaholms kommun men arbeta utanför den. 

Motionen har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden. De baserar 
sitt beslut, BUN § 76/2017, på en tjänsteskrivelse skriven av projektledaren.

Barn- och utbildningsnämnden skriver att framtagna prognoser visar på ett 
utökat behov av förskoleavdelningar i Tidaholms kommun. 
Redan nu pågår dock vissa förändringar. Barn- och utbildningsförvaltningen 
håller på att omorganisera viss del av förskoleplatserna i Valstad och 
Madängsholm. Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att motionen redan är 
besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom barn- och 
utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 167/2017 ”Beslut om motion om utökad 

barnomsorg på landsbygden”, 2017-09-06.  
 Tjänsteskrivelse 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 76/2017 ”Beslut om motion- 

Utökad barnomsorg på landsbygden”, 2017-05-18.
 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion ang utökad barnomsorg på 

landsbygden”, projektledare Ci Olofsson, 2017-04-12
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 28/2017 ”Beslut om remiss 

av motion om utökad barnomsorg på landsbygden”, 2017-03-15.
 Motion om utökad barnomsorg (L,KD,C,MP), 2017-02-27

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad, då ett arbete redan pågår i barn- och 
utbildningsförvaltningen kring planeringen av framtidens 
förskoleplatser i Tidaholms kommun.

- Runo Johansson (L), Krister Rohman (KD), Peter Friberg (M), yrkar att 
motionen ska bifallas

- Lena Andersson (S), Zelal Yesildeniz (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång
Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag 

NEJ: 
Bifall till Runo Johanssons (L) förslag 

Omröstningen utfaller med:
JA: 20
NEJ: 18 

Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick 
(S), Othmar Fiala (S) Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Christer 
Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), 
Cathrine Karlsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart 
Rehn (S), Zelal Yesildeniz (S) , Erik Ezelius (S) Nils-Åke Johansson (S) 
Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V).  
 
Följande röstar NEJ:
Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson 
(L), Halina Gustavsson (L), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), 
Elisabeth Alfredsson (M), Charlotte Daremark (KD), Krister Rohman (KD) 
 Bill Malm (M), Fredrik Kvist (M), Karin Olofsson (MP), Gunilla Dverstorp (M), 
Ambjörn Lennartsson (M), Per Bromander (-),Stig-Erik Werner (-), Tomas 
Vestin (-). 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad, då ett arbete 

redan pågår i barn- och utbildningsförvaltningen kring planering av 
framtidens förskoleplatser i Tidaholms kommun. 

Reservation
Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L) Annelie Sandstedt (C), Charlotte 
Daremark (KD), Fredrik Kvist (M), Bill Malm (M), Gunilla Dverstorp (M), 
Elisabeth Alfredsson (M), Per Bromander (-), Stig Erik Werner (-), Peter 
Friberg (M), Tomas Vestin (-), Krister Rohman (KD), Ingemar Johansson (L), 
Ulf Persson (C), Lennart Axelsson (C), Ambjörn Lennartsson (M), reserverar 
sig mot beslutet med följande motivering: 
” Vi vill politiskt verka för att det ska vara attraktivt att bo i hela Tidaholms 
kommun. Inte minst är det viktigt att barnfamiljer flyttar ini de mindre tätorterna 
och på landsbygden. Ett led i att göra det attraktivt för barnfamiljer att bosätta 
sig i de mindre tätorterna och på landsbygden är att det finns barnomsorg för 
de som behöver det. Vi vill därför reservera oss mot beslutet att avslå 
motionen om att utöka antalet platser i barnomsorgen i Madängsholm”
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Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden 
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2017/71

§ 102 Beslut om motion om att öka antalet platser på förskolan i 
Madängsholm

Sammanfattning av ärendet
Peter Friberg (M) med flera yrkar på att Tidaholms kommun ökar antalet 
barnomsorgsplatser inom förskolan i Madängsholm på lämpligt sätt. 
Motionärerna menar att det sker en generationsväxling i Madängsholm genom 
en inflyttning av yngre familjer som har behov av barnomsorg. Detta menar 
motionärerna gör att det krävs fler platser på förskolan Linblomman i 
Madängsholm. 

Motionen har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden. De baserar 
sitt beslut, BUN § 75/2017, på en tjänsteskrivelse av projektledaren.

Framtagna prognoser i tjänstskrivelsen visar på ett utökat behöv av 
förskoleavdelningar i Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen 
håller på att omorganisera viss del av förskoleplatserna i Valstad och 
Madängsholm. I augusti startas en förskolegrupp för femåringar som tillhör 
Valstadsskolområde i Valstads skolas redan befintliga lokaler. Detta frigör 
förskoleplatser på avdelningarna Linblomman i Madängsholm och Jollen i 
Valstad om vårdnadshavare tackar ja till dessa platser. Barn- och 
utbildningsnämnden yrkar på att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom barn- och 
utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 168/2017 ”Beslut om motion om att öka 

antalet platser på förskolan i Madängsholm”, 2017-09-06.
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av motion – Öka antalet platser på 

förskolan i Madängsholm”, kanslichef Markus Wästefors, 2017-06-20.
 Barn och utbildningsnämndens beslut § 91/2017, ”Beslut om motion- 

öka antalet platser på förskolan i Madängsholm”, 2017-05-18
 Tjänsteskrivelse ”Svar motion”, projektledare Ci Olofsson, 2017-04-03
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29/2017 ”Beslut om remiss 

av motion om att öka antalet platser på förskolan i Madängsholm” 
2017-03-15

 Motion-Öka antalet platser på förskolan i Madängsholm, 2017-02-14

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.
- Peter Friberg (M), Runo Johansson (L), yrkar bifall till motionen.  
- Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Omröstning begärs 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag 

NEJ: 
Bifall till Peter Fribergs (M) förslag 

Omröstningen utfaller med:
JA: 20
NEJ: 18 

Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick 
(S), Othmar Fiala (S) Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Christer 
Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), 
Cathrine Karlsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart 
Rehn (S), Zelal Yesildeniz (S) , Erik Ezelius (S) Nils-Åke Johansson (S) 
Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V).  
 
Följande röstar NEJ:
Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson 
(L), Halina Gustavsson (L), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), 
Elisabeth Alfredsson (M), Charlotte Daremark (KD), Krister Rohman (KD) 
 Bill Malm (M), Fredrik Kvist (M), Karin Olofsson (MP), Gunilla Dverstorp (M), 
Ambjörn Lennartsson (M), Per Bromander (-),Stig-Erik Werner (-), Tomas 
Vestin (-), 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation
Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Anneli Sandstedt (L), Charlotte 
Daremark (KD), Peter Friberg (M), Per Bromander (-), Stig-Erik Werner (-), 
Elisabeth Alfredsson (M), Bill Malm (M), Fredrik Kvist (M), Karin Olofsson 
(MP), Tomas Vestin (-), Krister Rohman (KD), Ulf Persson (C), Ingemar 
Johansson (L), Lennart Axelsson (C), Ambjörn Lennartsson (M), reserverar 
sig från beslutet med följande motivering: 
” Vi vill politiskt verka för att det ska vara attraktivt att bo i hela Tidaholms 
kommun. Inte minst är det viktigt att barnfamiljer flyttar ini de mindre tätorterna 
och på landsbygden. Ett led i att göra det attraktivt för barnfamiljer att bosätta 
sig i de mindre tätorterna och på landsbygden är att det finns barnomsorg för 
de som behöver det. Vi vill därför reservera oss mot beslutet att anse 
motionen om att utöka antalet platser i barnomsorgen på landsbygden vara 
besvarad. ”

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden 
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2017/173

§ 103 Beslut om budget och strategisk plan 2018-2020 för 
Tolkförmedling Väst

Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till Budget och Verksamhetsplan 
för åren 2018-2020. 

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 2018-2020 framgår 
verksamhetens mål, finansiella mål samt de ekonomiska förutsättningarna och 
budget för år 2018.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 166/2017 ”Beslut om budget och 

strategisk plan 2018-2020 för Tolkförmedling Väst”, 2017-09-06.
 Tjänsteskrivelse ”Budget och strategisk plan 2018-2020 för 

Tolkförmedling Väst”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-07-04. 
 Förslag till budget och verksamhetsplan-Tolkförmedling Väst 2018-

2020, 2017-06-27
 Protokollsutdrag § 281 Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-

2020, 2017-06-27

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfällmäktige besluta att godkänna Tolkförmedling Västs förslag 
till budget och verksamhetsplan. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfällmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs 

förslag till budget och verksamhetsplan. 
Sändlista
Tolkförmedling i Väst 
Ekonomiavdelningen
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2017/128

§ 104 Beslut om förvärv av aktier i Inera AB

Sammanfattning av ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-
hälsa. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för 
SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan 
dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att 
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och 
samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också 
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett 
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja 
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala 
lösningar. 

Beslutsunderlag
 Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
 Anslutningsavtal, bilaga 2
 Aktieägaravtal, bilaga 3 
 Bolagsordning, bilaga 4
 Ägardirektiv, bilaga 5
 Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Finansiering sker 
via befintligt rörelsekaptial.
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Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:

- Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
Finansiering sker via befintligt rörelsekaptial.

- Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda 
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sändlista
Ekonomiavdelningen  
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2017/174

§ 105 Beslut om justering av prisnivå för industri- och villatomter

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden framhåller i beslut, § 62/2017, att det senaste beslutet om 
kommunala tomtpriser fattades av kommunfullmäktige år 2005. Nämnden 
anser att det bör fattas ett nytt beslut där större flexibilitet medges.

Nämnden anser att spannet för industritomter bör utvidgas till cirka 
20-50 kr/m2 där hänsyn tas till läge och markförhållanden. Det bör även göras 
en anpassning för villa- och flerfamiljshustomter där hänsyn tas till läge och 
markförhållanden samt upparbetade exploateringskostnader. Nämnden anser 
att prisintervallet bör ligga på 50-200 kr/m2.

Förvaltningen anser att tekniska nämnden är den nämnd som är bäst lämpad 
att ta fram ett system för prissättning av tomter som gör det möjligt att på 
förhand se vad respektive tomt kostar så att det inte behöver göras en 
individuell bedömning från fall till fall när efterfrågan uppstår.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 147/2017 ”Beslut om justering av prisnivå 

industri- och villatomter”, 2017-08-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Justering av prisnivå för industri- och villatomter”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2017-06-01. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2017 ”Beslut om justering av 

prisnivå för industri- och villatomter”, 2017-06-21. 
 Tekniska nämndens beslut § 62/2017 ”Beslut gällande förslag om 

revidering av prisnivå på industritomter respektive villatomter”, 
2017-05-16.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

prisnivån för industritomter ska vara 20-50 kr/m2 samt att priset för villa- 
och flerfamiljshustomter ska vara 50-200 kr/m2.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
delegera till tekniska nämnden att prissätta tomter i kommunen baserat 
på kommunfullmäktiges beslutade prisnivå. Tekniska nämnden ska i 
sin bedömning ta hänsyn till läge, markförhållanden och 
exploateringskostnader.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 
tekniska nämnden att ta fram ett system för prissättning av tomter som 
gör det möjligt att på förhand se vad respektive tomt skulle kosta så att 
det inte behöver göras en individuell bedömning från fall till fall när 
efterfrågan uppstår. 
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

prisnivån för industritomter ska vara 20-50 kr/m2 samt att priset för 
villa- och flerfamiljshustomter ska vara 50-200 kr/m2.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
delegera till tekniska nämnden att prissätta tomter i kommunen 
baserat på kommunfullmäktiges beslutade prisnivå. Tekniska 
nämnden ska i sin bedömning ta hänsyn till läge, markförhållanden 
och exploateringskostnader.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
till tekniska nämnden att ta fram ett system för prissättning av 
tomter som gör det möjligt att på förhand se vad respektive tomt 
skulle kosta så att det inte behöver göras en individuell bedömning 
från fall till fall när efterfrågan uppstår. 

Sändlista
Tekniska nämnden 
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2017/196

§ 106 Beslut om upphävande av reglemente för skolskjuts

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden framhåller i beslut, § 54/2017, att nämnden har 
omarbetat skolskjutsreglementet till en riktlinje som nämnden ska anta.

I Tidaholms kommun har det tidigare varit kommunfullmäktige som har antagit 
bestämmelser om skolskjuts och då i form av ett reglemente. 

Förvaltningen har kommit fram till att det inte är reglerat i lag eller förordning i 
vilken form bestämmelser om skolskjuts ska hanteras. 

Eftersom det endast är kommunfullmäktige som antar reglementen i 
Tidaholms kommun behöver dokumentet göras om till en riktlinje, på det sätt 
som barn- och utbildningsnämnden har föreslagit

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det är mer lämpligt att barn- och 
utbildningsnämnden, som ansvarar för skolskjuts i Tidaholms kommun, 
ansvarar för att ta fram riktlinje för detta än att kommunfullmäktige tar fram 
reglemente.

Med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva 
skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola i Tidaholms kommun.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 148/2017 ”Beslut om upphävande av 

reglemente för skolskjuts”, 2017-08-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av skolskjutsreglemente”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2017-06-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsskotts beslut § 74/2017 ”Beslut om 

upphävande av reglemente för skolskjuts”, 2017-06-21. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 54/2017 ”Beslut om riktlinje 

för skolskjuts Tidaholms kommun 2017”, 2017-04-27.
 Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola i Tidaholms 

kommun, antaget 2011-08-29.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola i Tidaholms 
kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva skolskjutsreglemente för 

grundskola och grundsärskola i Tidaholms kommun.
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Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden 
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2017/194

§ 107 Rapport om uppföljning av beslut fattade av 
kommunfullmäktige år 2016

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2016 lämnade kommunledningsförvaltingen, via 
kommunstyrelsen, en rapport till kommunfullmäktige över vilka beslut som 
kommunfullmäktige hade fattat under år 2015 som inte hade blivit verkställda.  

Förvaltningen har för avsikt att ta fram en sådan sammanställning årligen för 
att underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som 
fattas verkställs. 

Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt eftersom 
tekniska nämnden ansvarar för uppföljning av dessa.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2016/218

§ 108 Beslut om gångbro över Tidan

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har i beslut §30 2017 (per 2017-03-23) hemställt att av 
kommunstyrelsen begära 100 tkr för projektering samt 1.500 tkr för byggnation 
av bro över Tidan med start år 2017.

Anledning till att ärendet behandlas nu är att ett ställningstagande krävs för 
klara av ett färdigställande av byggnationen innan tillståndet från Mark- och 
miljödomstolen löper ut hösten 2018.

Efter kontakt med representant tekniska förvaltningen finns det skillnader i 
planen för projektet idag och de ursprungliga tankarna kring projektet. Bl a har 
nya krav på bron tillkommit under tillståndsprocessen och utformningen av 
bron har också förändrats. Men enligt uppgift är det fortfarande fråga om en 
gångbro.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anslå 1.600 tkr, inkl projektering för ny bro över 
Tidan i anslutning till planerat exploateringsområde Rosenberg-Bälteberga

Förutsättningen för genomförandet av byggnationen är att projektet efter 
genomförd upphandling ryms inom givet anslag. Finansiering sker från 
investeringsreserven år 2017.

Först krävs dock ett ställningstagande om genomförandet av projektet. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen beslut § 174/2017 ”Beslut om gångbro över Tidan 

(Ånarundan)”, 2017-09-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Bro över Tidan (Åna-rundan) 2017-08-09”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2017-08-31. 
 Tekniska nämndens beslut § 30/2017 ”Beslut gällande bro över Tidan”, 

2017-03-23
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om medel för uppförande av gångbro ”Åna-

rundan”, Peter Eriksson, 2016-04-25.
 Tekniska nämndens beslut § 70/2016 ”Beslut angående begäran om 

medel till gångbro över Tidan längs promenadstig Åna-Rundan”, 2016-
05-16. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte anslå medel för 

en ny bro över Tidan. 
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att inte anslå medel för en ny bro över 

Tidan. 

Sändlista
Tekniska nämnden 
Kommunala pensionärsrådet
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2017/34

§ 109 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordförande tackar deltagarna för deltagandet och debatten. 

Ulf Persson (C) tackar för uppvaktningen från sin födelsedag. 

Ordförande avslutar mötet kl 20:20. 

36


	Protokoll förstasida
	Godkännande av dagordning
	Beslut KF 2017-09-25
Godkännande av dagordning

	Allmänhetens frågestund 
	Beslut KF 2017-09-25
Allmänhetens frågestund 

	Handlingar att anmäla
	Beslut KF 2017-09-25
Handlingar att anmäla

	Beslut om entledigande av uppdrag Maj-Britt Hiltunen (SD) 
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om entledigande av uppdrag Maj-Britt Hiltunen (SD) 

	Beslut om besvarande av medborgarförslag om lekplats och sittplatser framför bibliotekshuset
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om besvarande av medborgarförslag om lekplats och sittplatser framför bibliotekshuset
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om besvarande av medborgarförslag om grillplats vid disponentvillan
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om besvarande av medborgarförslag om grillplats vid disponentvillan
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om besvarande av medborgarförslag om mindre grusplan vid Forsenskolan
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om besvarande av medborgarförslag om mindre grusplan vid Forsenskolan
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om besvarande av motion om reklam på digitala skyltar
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om besvarande av motion om reklam på digitala skyltar
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om besvarande av motion om god man till ensamkommande barn
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om besvarande av motion om god man till ensamkommande barn

	Beslut om besvarande av återremitterad motion om förberedelseskola i Tidaholms kommun
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om besvarande av återremitterad motion om förberedelseskola i Tidaholms kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om besvarande av återremitterad motion om byggnation av en ny högstadieskola i centrala Tidaholm
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om besvarande av återremitterad motion om byggnation av en ny högstadieskola i centrala Tidaholm
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om motion om utökad barnomsorg på landsbygden 
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om motion om utökad barnomsorg på landsbygden 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Beslut om motion om att öka antalet platser på förskolan i Madängsholm
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om motion om att öka antalet platser på förskolan i Madängsholm
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om budget och strategisk plan 2018-2020 för Tolkförmedling Väst
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om budget och strategisk plan 2018-2020 för Tolkförmedling Väst

	Beslut om förvärv av aktier i Inera AB
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om förvärv av aktier i Inera AB
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om justering av prisnivå för industri- och villatomter
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om justering av prisnivå för industri- och villatomter
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om upphävande av reglemente för skolskjuts
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om upphävande av reglemente för skolskjuts
	Sida 1
	Sida 2


	Rapport om uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige år 2016
	Beslut KF 2017-09-25
Rapport om uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige år 2016

	Beslut om gångbro över Tidan
	Beslut KF 2017-09-25
Beslut om gångbro över Tidan
	Sida 1
	Sida 2


	Mötets avslutande
	Beslut KF 2017-09-25
Mötets avslutande


