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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-11-01

Kommunstyrelsen

Sessionssalen Stadshuset , 2017-11-01 kl 08:30-13:55
§§ 196-214
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S)
§196-201, §203-211, Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Persson (C)
Tjänstgörande ersättare
Birgitta Andersson (L) ersätter Annica Snäll (MP)
Per-Erik Thurén (S) ersätter Christer Johansson (S) §202, §212-214
Ersättare
Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Zelal Yesildeniz (S), Berndt
Gustafsson (S), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Krister Rohman (KD)
Tjänstemän
Elin Eklöf, kommunsekreterare
Markus Wästerfors, kommunjurist
Eva Thelin, kommunchef
Kjell Jonsson, teknisk chef, §199
Annelie Alm, barn- och utvecklingschef, §199
Peter Lann, miljö- och byggnadschef, §199
Henrik Johansson, ekonomichef, §202, §206
Övriga
Gunnar Carlsson, samordnare för infrastrukturfrågor Kommunalförbundet, §198
Mattias Andersson, VD Tidaholms Bostads AB, Tidaholms Elnät AB, Tidaholms Energi AB §202
Birgitta Johansson, styrelseordförande Tidaholms Bostads AB, Tidaholms Elnät AB, Tidaholms
Energi AB §202
Justering
Utses att justera: Ulf Persson (C),
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Elin Eklöf

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Ulf Persson (C)
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2017/6

§ 196 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av Personalchef från och med 2017-08-29 till och
med 2017-10-23:
Beslutsdatum

2017-08-30

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

2.15

Träffa
överenskommelse i
samband med
skiljande från tjänst
inom Tidaholms
kommun, maximalt
12 månader.

5

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 197 Rapporter
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2017-09-27 – 2017-10-22.
KS 2017/8
KS 2017/8
KS 2017/103
KS 2017/103
KS 2017/173
KS 2017/311

SKL – cirkulär 17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
SKL – cirkulär 17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018
Samordningsförbundet Östra Skaraborg – Delårsrapport 2017
Samordningsförbundet Östra Skaraborg – protokoll
2017-09-12
Tolkförmedling Väst – Delårsrapport 2017
Västra Götalandsregionen – Ny regional kraftsamling för att nå
klimatmålet i Västra Götaland

Handlingar och protokoll finns tillgängliga på kommunkansliet.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

5

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-11-01

Kommunstyrelsen

2017/229

§ 198 Information om infrastruktur av Gunnar Carlsson
Sammanfattning av ärendet
Gunnar Carlsson, infrastrukturstrateg, från Skaraborgs kommunalförbund kom
till kommunstyrelsen och informerade om den kommande planrevideringen.
Gunnar informerar om den regionala planen och den nationella planen som
planrevideras cirka vart fjärde år. Förslaget för den kommer revideringen är nu
framtagen och beslutet kring detta kommer att tas under våren 2018.
Gunnar berättar att kommunalförbundet arbetat hårt med att föra fram de
satsningar som de ansett vara nödvändiga och viktiga för utvecklingen av
Västra Götalandsregionen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2015/366

§ 199 Information om projekt "Ny skola"
Sammanfattning av ärendet
Kjell Johnsson, teknisk chef, Annelie Alm, barn- och utbildningschef och Peter
Lann, miljö- och byggnadschef kom till kommunstyrelsen för att informera om
utvecklingen av projektet ”Ny skola”.
De gick igenom den ritning som är framtagen för hur skolbyggnaden ska
utformas. Annelie Alm berättade att hon nöjd med planeringen av skolan då
den ger möjlighet till en flexibel lärmiljö.
De berättade att de använder referensgrupper, skolpersonal samt
städpersonal som är med i processen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 200 Rapport över medborgarförslag som beretts och beslutats
av nämnder 2017-03-28 - 2017-10-23
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
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i
september.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag som har beretts och
beslutats av nämnder 2017-03-28 – 2017-10-23”, kommunsekreterare
Elin Eklöf, 2017-10-23
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 201 Rapport motioner och medborgarförslag som har anmälts till
kommunfullmäktige till och med 2017-09-25 och som inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd
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.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2017-09-25 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag som
har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2017-09-25 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-09-29
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 202 Information om Budget 2018 - Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB
Sammanfattning av ärendet
Mattias Andersson, VD, och Birgitta Johansson, styrelseordförande, kom och
informerade kommunstyrelsen om 2018 års budget och handlingsplaner för
Tidaholms Energi AB och Tidaholms Bostads AB.
De informerade bland annat om att de kommer att utöka marknadsbudgeten
under 2018, att det kommer att ske ett byte av samtliga elmätare samt att de
kommer att höja elnätspriserna med 1%.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 203 Beslut om elnätstariff för Tidaholms Elnät AB från och med
2018-01-01
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Tidaholms Energi AB, TEAB, har inkommit med en skrivelse där de
vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till en höjning av
elnätstarifferna för år 2018 inom dotterbolaget Tidaholms Elnät AB:s
verksamhet.
Det upprättade förslaget avser en höjning av:
1.
Fast och rörlig avgift för säkringskunder.
2.
Fast och rörlig avgift för effekt- och högspänningskunder.
Förslaget kommer innebära att såväl säkringskunder som effekt- och
högspänningskunder kommer få en höjning på cirka 1 procent.
För en villa med årsförbrukning på 15 000 kWh/år innebär det en ökning med
6 kr/månad eller 72 kr/år inkl.moms
Beslutsunderlag
 Elnätstariff 2018-01-01 TENAB
 Elnätstariff för Tidaholms Elnät AB från 2018-01-01
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
tillstyrka Tidaholms Energi AB:s förslag till höjning av elnätstariffer
inom Tidaholms Elnät AB från och med 2018-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka
Tidaholms Energi AB:s förslag till höjning av elnätstariffer inom
Tidaholms Elnät AB från och med 2018-01-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 204 Beslut om revidering av dokument- och
informationshanteringsplan
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet,
kommunstyrelsen, ska upprätta en kommungemensam
dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som finns i kommunens
olika myndigheter samt hur dessa hanteras. Planen ska gås igenom löpande
och revideras vid behov.
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2015-10-07 efter beslut av
kommunstyrelsen. I samband med revideringen bytte planen namn till
dokument- och informationshanteringsplan. Detta för att ge ett mer rättvisande
namn till planen som inte endast omfattar dokument utan flera olika typer av
informationsbärare.
Kommunledningsförvaltningen har under våren 2017 gjort en omfattande
genomgång av planen och till viss del ändrat upplägget i den. Den största
förändringen är att det har tillkommit två nya kolumner i planen, ”Förvaras” och
”Dokumenttyp i kommunens ärendehanteringssystem”.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av dokument- och
informationshanteringsplan”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 201707-07
 Utkast - Revidering av dokument- och informationshanteringsplan
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 205 Beslut om revidering av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente angående handel med e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Sammanfattning av ärendet
Den 24 maj 2017 antog riksdagen en ny lag, lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen började gälla den 1 juli 2017, med
övergångsbestämmelser som gäller t o m 2017-12-31. Tillsynsansvaret över
denna lag åligger delvis kommunerna enligt lagens 26 §.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att genom att i fråga om tillsynen i så stor
utsträckning som möjligt ansluta till de bestämmelser som gäller enligt
tobakslagen – som i flera avseenden överensstämmer eller annars har stora
likheter med den nya lagen – kan tillsynen över e-cigaretter och
påfyllningsbehållare inordnas i den befintliga tillsynsorganisationen. De anser
även att det innebär effektivitetsvinster jämfört med om en helt ny
tillsynsorganisation måste konstrueras.
Eftersom det är miljö- och byggnadsnämnden som i Tidaholms kommun
ansvarar för tillsynen av försäljning av tobaksvaror, faller det sig naturligt att
även tillsynen enligt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare faller under
miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämnden beslut §79/2017, ” Beslut om revidering
av miljö- och byggnadsnämndens reglemente angående handel med
e-cigaretter och påfyllnadsbehållare”
 Tjänsteskrivelse, miljö- och livsmedelsinspektör Britt Svensson,
2017-08-21.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att delegera tillsynen enligt lagen om
handel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare (lag 2017:425), till
miljö- och byggnadsnämnden, samt att texten i miljö-och
byggnadsnämndens reglemente ändras till:
1 § andra stycket utgår och ersätts med följande text:
Nämnden ansvarar för tillsyn och beslut gällande lokaler och offentliga
miljöer enligt tobakslagen (1993:582), för tillsyn och beslut gällande
handel med tobaksvaror enligt samma lag samt för tillsyn och beslut
gällande handel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag
(2017:425).
Nämnden ansvarar även för tillsyn och beslut avseende försäljning av
folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622) och för tillsyn och beslut
avseende handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730).
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
delegera tillsynen enligt lagen om handel med e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare (lag 2017:425), till miljö- och byggnadsnämnden,
samt att texten i miljö-och byggnadsnämndens reglemente ändras till:
1 § andra stycket utgår och ersätts med följande text:
Nämnden ansvarar för tillsyn och beslut gällande lokaler och offentliga
miljöer enligt tobakslagen (1993:582), för tillsyn och beslut gällande
handel med tobaksvaror enligt samma lag samt för tillsyn och beslut
gällande handel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag
(2017:425).
Nämnden ansvarar även för tillsyn och beslut avseende försäljning av
folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622) och för tillsyn och beslut
avseende handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730)

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 206 Beslut om reviderad budget 2018-2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade §74/2017 att godkänna strategisk plan och
budget 2018-2020. I ärendet framgår att budgeten revideras om
kommunfullmäktige fattar något beslut som påverkar budgeten eller om större
omvärldsförändringar sker som påverkar budgeten.
Den strategiska planen och budgeten för 2018-2020 har uppdaterats med de
nya förutsättningarna som förändrats sedan dess.
Beslutsunderlag
 Strategisk plan och budget 2018-2020
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
- godkänna revideringen av strategisk plan och budgeten 2018-2020.
- övriga beslut som fattades i kommunfullmäktige §74/2017 kvarstår.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
- Godkänna revideringen av strategisk plan och budgeten 20182020.
- Övriga beslut som fattades i kommunfullmäktiges beslut
§74/2017 kvarstår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 207 Beslut om ändrade belopp för parkeringsanmärkningar
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns belopp för parkeringsanmärkningar antogs år 2007.
Sedan dess har många av de närliggande kommunerna höjt beloppen och
antagit likriktade taxor.
Kommuner inom det gamla Skaraborgsområdet samarbetar inom en rad
trafikfrågor. En fråga som diskuterats är likriktning av felparkeringsavgifterna i
området. En enhetlig avgift jämställer felparkering i kommunerna och
underlättar även för Polismyndigheten vid övervakning av trafiksäkerheten.

De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i
kommunerna är 500 kronor, 750 kronor samt 1000 kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrade belopp
parkeringsanmärkningar”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-10-09
 Tekniska nämndens beslut, §88/2017 ”Beslut om ändrade belopp för
parkeringsanmärkningar”, 2017-09-14.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse förändrade belopp
parkeringsanmärkning”, gatuingenjör Ofelia Kullerstedt, 2017-07-27.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta följande felparkeringsavgifter:
- 500 kronor för överskriden parkeringstid eller ej betald avgift
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
- 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för
parkering utan giltigt tillstånd på platser avsedda för
rörelsehindrade med särskilt tillstånd
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att den nya taxan skall börja gälla den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande
felparkeringsavgifter:
- 500 kronor för överskriden parkeringstid
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
- 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för
parkering utan giltigt tillstånd på platser avsedda för
rörelsehindrade med särskilt tillstånd
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den nya
taxan skall börja gälla den 1 januari 2018.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/299

§ 208 Beslut om folkhälsoavtal
Sammanfattning av ärendet
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal med samtliga kommuner i
Skaraborg om lokalt folkhälsoarbete.
Kommunernas nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet. Strategigruppen för
folkhälsoarbete har därför tagit fram ett nytt avtal. Detta förslag är förankrat i
kommunchefsgruppen och i presidiet för östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Kommunalförbundet har även rekommenderat sina medlemskommuner att
teckna avtalet. Det nya avtalet sträcker sig från 2018-01-01 till och med 202112-31.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-09-25
 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tidaholms kommun
för perioden 2018-2021, 2017-09-29
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att teckna det nya samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete
med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna det
nya samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete med Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 209 Beslut om investeringsmedel för försäljning av del av
Granaten 6 och 9
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut § 80/2017, 2017-06-26, beslutades att del av
fastigheten Granaten 6 och del av fastigheten Granaten 9 skulle säljas.
I anbudet och sedermera avtalet framgår att kommunen åtagit sig att
genomföra vissa åtgärder inför övergången till köparen.
2017-09-28 gavs besked om att Lantmäteriet beviljat förtur i
lantmäteriförrättningen. Mäklaren bedömde 2017-10-16 att ärendet kommer
att vara klart innan årsskiftet.
Följden blir att kommunen genom tekniska förvaltningen omgående behöver
inleda åtgärder inför att iordningsställa fastigheten enligt avtalet.
Tekniska förvaltningen har lämnat in en förteckning över uppskattade
kostnader med anledning av iordningsställandet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsmedel för iordningställande av
del av Granaten 6 och 9 (byggnad 237) inför överlåtelse”,
kommunjurist Markus Wästefors, 2017-10-16
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2017 ”Beslut om försäljning av del av
Granaten 6 och del av granaten 9”, 2017-06-26.
 Tjänsteskrivelse – ”Bedömning av kostnader som uppkommer med
avstyckning och försäljning av byggnad 237”, förvaltningschef Kjell
Jonsson, 2017-05-11.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att omfördela 2,2 mnkr i investeringsbudget från
investeringsreserven till tekniska nämnden för iordningsställande av
fastigheten Granaten 6 och 9 (byggnad 237) inför överlåtelsen.
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att ge tekniska nämnden uppdraget att genomföra erforderliga
åtgärder med anledning av försäljningen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2,2 mnkr i investeringsbudget
från investeringsreserven till tekniska nämnden för iordningsställande
av fastigheten Granaten 6 och 9 (byggnad 237) inför överlåtelsen.
 Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden uppdraget att
genomföra erforderliga åtgärder med anledning av försäljningen.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 210 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:






Kommunalrådet har varit på begravningen av Falköpings
kommunalråd Conny Johansson. Personalchef Maria Johansson
deltog även som representant från kommunen och Per Bergström
deltog som representant för Socialdemokraterna.
Kommunalrådet har tillsammans med oppositionsrådet deltagit på
ordförandedagarna i Stockholm
Kommunalrådet har deltagit i Tidaholms näringslivsfest.
Kommunalrådet har deltagit vid personautskottet. Där det beslutats att
projektet ”Heltid en rättighet- deltid en möjlighet” kommer att fortsätta
under 2018. Den arbetsplats där detta kommer att implementeras först
är hemvården.

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 211 Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerade tillsammans med Ambjörn Lennartsson (M) om
resan de deltagit i till Rockford, USA. Resan genomfördes den 22-27 oktober
och innehöll många givande möten. Kommunchefen berättade att intresset för
Tidaholm var stort för stadens Svenskhistoriska sällskap som nyligen fått en
stor donation efter en Tidaholmsättling, Conrad Johnson.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 212 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inkommit tre dokument.
Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll, Nämnden för Samhällskydd Mellersta
Skaraborg, 2017-09-21
 Delårsrapport augusti 2017, Nämnden för Samhällskydd Mellersta
Skaraborg
 Beslut från förvaltningsrätten, 2017-10-06
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 213 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar att det har varit mycket diskussioner kring västra
stambanan och att de arbetar för att få in en text om denna i det
remissyttrande som kommer att skickas in.
Hon berättar även att det planeras för den Skaraborgsdag som kommer att
genomföras i januari.
Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll, Skaraborgs kommunalförbund, 2017-09-08
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 214 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inkommit tre protokoll.
Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll, Tidaholms Energi AB, 2017-10-04
 Sammanträdesprotokoll, Tidaholms Elnät AB, 2017-10-05
 Sammanträdesprotokoll, Tidaholms Bostads AB, 2017-10-04
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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