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Kommunstyrelsen

Sessionssalen, 2019-04-03 kl 08:00-15:00
§§ 64-92
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Bengt Karlsson (S),
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Hajrudin Abdihodzic (V),
Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M)
Tjänstgörande ersättare
Zelal-Sara Yesildeniz (S), Marika Lund (SD) informationsomgång §§ 64-92, Peter Friberg (M)
beslutsomgång §§ 64-92
Ersättare
Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Karin Olofsson (MP), Birgitta
Andersson (L), Peter Friberg (M) informationsomgång §§ 64-92
Tjänstemän
Eva Thelin, kommundirektör
Sofie Thorsell, kommunsekreterare
Henrik Johansson, ekonomichef §§ 67-70
Thina Lindberg, enhetschef § 72
Sofia Petersson, personaladministratör § 73
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef § 74
Övriga
Andra Neagoe, praoelev §§ 64-92
Ingela Backman, styrelseordförande i de kommunala bolagen § 66
Erik Graaf, fjärrvärmechef § 66
Justering
Utses att justera: Lena Andersson (S)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Sofie Thorsell

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Lena Andersson (S)
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Sammanträdesdatum
2019-04-03
Protokollet förvaras:
Kommunledningskontoret
Underskrift

Sofie Thorsell

Utdragsbestyrkande

2

2019-04-03

3/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-03

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89

Anmälan av delegationsbeslut
Rapporter och inkomna skrivelser
Information om årsredovisning för de kommunala bolagen
avseende år 2018
Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
avseende år 2018
Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende
år 2018
Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende
januari - februari år 2019
Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari-februari år 2019
Beslut om godkännande av projektering av idrottshall
Information om förändringar inom Arbetsförmedlingen
Information om rapport över systematiskt arbetsmiljöarbete
inom kommunstyrelsen avseende år 2018
Information om pågående investeringsprojekt
Beslut om antagande av taxa för resa till dagverksamhet
och daglig verksamhet
Beslut om ställningstagande om förvärv av fastighet
Stämjärnet 7
Beslut om markanvisning för området Kaplanen 1,2 och 5
Beslut om uppdrag att utreda förutsättningar inför ett
eventuellt förvärv av fastighet Marbotorp 7:1
Beslut om instruktion för ombud inför ordinarie
bolagsstämma år 2019 med Tidaholms Energi AB
Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala bolagen
samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2018
Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en
demensavdelning
Beslut om besvarande av motion om detaljplan för
villatomter i Ekedalen
Beslut om besvarande av motion om att tillskapa tysta och
opåverkade områden
Beslut om besvarande av medborgarförslag om belysning
av grusväg utmed Hellidsberget
Beslut om nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Beslut om rapport över medborgarförslag som har beretts
och beslutats av nämnder
Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag som
har inkommit till fullmäktige men inte slutbehandlats av
fullmäktige eller nämnd
Information från kommunalrådet
Information från kommundirektören

Utdragsbestyrkande

3

5
6
7
8
9 - 10
11
12 13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23 24
25 29
30 31
32
33
34
35 36
37
38
39
40
41

4/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-03

Kommunstyrelsen

§ 90
§ 91
§ 92

Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Rapport från de kommunala bolagen

Utdragsbestyrkande

4

42
43
44

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-03

Kommunstyrelsen

2019/24

§ 64 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-03-06.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattat av personalkonsult, 2019-03-13.
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut)
2019-02-01 – 2019-02-28”.
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2019-03-04.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/21

§ 65 Rapporter och inkomna skrivelser
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2019-02-25 – 2019-03-25.
KS 2019/19
KS 2019/19
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/20
KS 2019/65
KS 2019/119
KS 2019/122
KS 2019/146

Samhällsbyggnadsnämnden – Intern kontrollplan 2019
Jävsnämnden – Intern kontrollplan 2019
SKL - Cirkulär 19:09 Legitimationskrav och förändrade
behörighetsregler för undervisning i fritishem
SKL - Cirkulär 19:10 Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala
anläggningar
SKL - Cirkulär 19:11 Hantering av karensavdraget för
anställda på RiB
SKL – Cirkulär 19:13 Sotningsindex 2019
SKL - Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
fullmäktige
Samordningsförbundet Östra Skaraborg - Styrelseprotokoll
2019-03-05
Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör Arbetsförmedlingen står inför sin största förändring
Skrivelse angående det nya LSS-boendet i Stallängsskogen
Medborgarlöfte i Tidaholm 2019 - Trafik och narkotika

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-04-03”,
registrator Marie Anebreid, 2019-03-04.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 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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2019/157

§ 66 Information om årsredovisning för de kommunala bolagen
avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Ingela Backman, styrelseordförande för Tidaholms Energi AB, Tidaholms
Bostads AB och Tidaholms Elnät AB och Erik Graaf, fjärrvärmechef,
informerar om årsredovisning för bolagen avseende år 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om årsredovisning för de kommunala
bolagen avseende år 2018”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2019-03-25.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/139

§ 67 Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens
verksamhetsberättelse för år 2018. Verksamhetsberättelsen innehåller en
beskrivning av året som har gått samt en ekonomisk redogörelse.
Kommunstyrelsens resultat uppgår till 10,35 mnkr för år 2018. Överskottet
beror på att Tidaholms kommuns centrala prognososäkerhet och medel för
riktade budgetprioriteringar är budgeterade på kommunstyrelsen. Resultatet är
preliminärt fram tills årsredovisningen är beslutad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-03-21.
 Verksamhetsberättelse (Kommunstyrelse) 2018.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25/2019 ”Information om
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avseende år 2018”,
2019-03-20.
Förslag till beslut
‒ Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen
avseende år 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen avseende år 2018.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/125

§ 68 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende
år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram årsredovisningen för år 2018
avseende Tidaholms kommun.
Av kommunens 12 strategiska mål är fem gröna, vilket betyder att målen har
uppnåtts, medan sju är gula vilket indikerar att kommunen närmat sig målen
med inte uppnått dem.
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 17,3 mnkr för år 2018 vilket
motsvarar 2,4 % av skatter och bidrag. Det ekonomiska resultatmålet för år
2018 är 2,7 % vilket innebär att resultatmålet inte uppnås.
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god
ekonomisk hushållning, det så kallade balanskravet. Det framgår av
utredningen att Tidaholms kommun klarar balanskravet år 2018.
Investeringar för år 2018 uppgår till 83,0 mnkr. Detta är 44,8 mnkr lägre än
budget. Detta beror främst på att byggnation av LSS-boende kommer ske av
annan aktör samt att investeringar inom vatten- och avloppsverket och
renhållningsverket inte blivit genomförda. Ombudgeteringar till år 2019
föreslås uppgå till 39,1 mnkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2018”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2019-03-22.
 Investeringsredovisning 2018 med ombudgeteringar.
 Årsredovisning Tidaholms kommun 2018.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 26/2019 ”Information om
årsredovisning för Tidaholms kommun avseende år 2018”,
2019-03-20.
 Verksamhetsberättelse miljö och byggnadsnämnd 2018.
 Verksamhetsberättelse teknisk nämnd 2018.
 Verksamhetsberättelse kultur- och fritid 2018.
 Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnd 2018.
 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2018.
 Verksamhetsberättelse social- och omvårdnadsnämnd 2018 .
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i
driftsredovisningen balanseras i ny räkning.
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av investeringar
från år 2018 till 2019.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa 2018 års årsredovisning enligt
upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett överskott på 17,3 mnkr.
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på balans
är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar:
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott
i driftsredovisningen balanseras i ny räkning.
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av
investeringar från år 2018 till 2019
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa 2018 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet
uppgår till ett överskott på 17,3 mnkr. Balanskravsutredningen i
årsredovisningen visar att kravet på balans är uppfyllt i enlighet med
kommunallagens krav.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2019/138

§ 69 Beslut om månadsrapport för kommunstyrelsen avseende
januari - februari år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2019 visar ett överskott på 8,0 mnkr.
Överskottet beror främst på den budgeterade prognososäkerheten som finns
på kommunstyrelsen. Prognososäkerheten är budgeterad för att kunna
hantera prognosförändringar av skatter och bidrag och andra oförutsedda
utgifter inom Tidaholms kommun.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa ett underskott på 150 tkr
för år 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport kommunstyrelsen Jan-Feb 2019”,
förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2019-03-21.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 27/2019 ”Information om
månadsrapport för kommunstyrelsen avseende januari - februari år
2019”, 2019-03-20.
 Månadsrapport tom feb 2019 (Kommunstyrelsen)
Förslag till beslut
‒ Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen avseende kommunstyrelsens månadsrapport för
januari– februari 2019.
‒ Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Karlssons förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/137

§ 70 Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun avseende
januari-februari år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av ”Strategisk plan
och Budget 2019-2021” att samtliga nämnder ska ta fram en ekonomisk
uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober månad.
Budgeten för år 2019 anger ett resultat på 22,8 mnkr vilket motsvarar 3,0 % av
skatter och bidrag. Prognosen efter februari månad visar ett resultat på 11,4
mnkr, vilket är ett underskott mot budget på 11,4 mnkr. Det motsvarar 1,5 %
av skatter och bidrag vilket betyder att kommunen inte uppnår sitt målvärde för
god ekonomisk hushållning om 3,0 % av skatter och bidrag.
Underskottet mot budget beror till stor del på social- och omvårdnadsnämnden
som prognosticerar ett underskott på 8,3 mnkr. Med i prognosen finns även en
reaförlust för året som avser kostnader i samband med försäljning av mark till
Specialfastigheter om 8,0 mnkr. Därutöver bidrar en
lägre skatteunderlagsprognos med minskade skatteintäkter och bidrag om 1,5
mkr.
Övriga nämnders helårsprognos är i nivå med årsbudgeten.
Kommunstyrelsens prognos omfattar kommunens centrala prognososäkerhet
på 7,0 mnkr, vilket delvis motverkar ovan nämnda underskott.
Enligt kommunens antagna ekonomistyrprinciper ska kommunstyrelsen, om
beslutad budget inte bedöms uppnås, föreslå omprioriteringar mellan
verksamheter eller andra åtgärder för att uppnå budget i balans för
kommunfullmäktige. I samband med månadsrapporten i april ska nämnder
som befarar underskott redovisa omprioriteringar eller andra åtgärder för att
uppnå budget i balans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Nämndernas månadsrapport jan-feb 2019”, controller
Louise Holmvik, 2019-03-22.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 28/2019 ”Information om
månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari - februari år
2019”, 2019-03-20.
 Månadsrapport – februari 2019 (Tidaholms Kommun).
 Månadsrapport - februari 2019 (social- och omvårdnadsnämnden).
 Månadsrapport - februari 2019 (samhällsbyggnadsnämnden).
 Månadsrapport - februari 2019 (kultur- och fritidsnämnden).
 Månadsrapport - februari 2019 (barn- och utbildningsnämnden).
 Månadsrapport - februari 2019 (kommunstyrelsen).
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Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättad månadsrapport samt att lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign
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2017/195

§ 71 Beslut om godkännande av projektering av idrottshall
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden (numera
samhällsbyggnadsnämnden) att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera byggnation av
dels idrottshall och dels idrottshall med komplementyta för gymnastik.
Kommunfullmäktige beslutade, § 25/2018, att ge i uppdrag till tekniska
nämnden att projektera två alternativ ett alternativ för 30 mnkr och ett
alternativ för 50 mnkr.
I investeringsbudgeten finns 30 miljoner kronor avsatt för en ny idrottshall.
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut, § 30/2019, innebär ytterligare en hall
ökade driftkostnader på 2,7 mnkr per år. De ökade driftkostnaderna ska
belasta berörda nämnder utifrån deras nyttjandegrad av hallen. Hur denna
kostnad fördelas kommer att fastställas i samband med framtagning av rutin
för internhyresberäkningar.
En större hall med ökad investeringsutgift medför ökade driftkostnader. Om
investeringsutgiften ökar till 60 mnkr ökar kapitalkostnader och lånekostnader
till ca 4,7 mnkr. Detta i sin tur ökar kravet på ytterligare anpassningar på
kommunens befintliga verksamheter.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har beslutat att
föreslå byggnation av en idrottshall med spelyta på 40*20 m för skolans behov
samt för föreningslivet. Hallen samt inventarier till hallen ska inrymmas inom
anslagen budget som uppgår till 30 mnkr.
Kommunen har de kommande åren en ekonomi som innebär att samtliga
verksamheter kommer behöva anpassa sina befintliga verksamheter. En
investering och tillkommande driftkostnad på 2,7 miljoner kronor innebär att
anpassningar motsvarande denna summa måste ske inom befintliga
verksamheter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Byggnation av ny idrottshall”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2019-01-09.
 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 30/2019 ”Beslut om projektering
idrottshall”, 2019-03-19.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 42/2019 ”Beslut om att
godkänna projektering idrottshall Rosenberg”, 2019-03-14.
 Tekniska nämnden beslut § 137/2018 ”Beslut angående komplettering
ny idrottshall Rosenberg” 2018-12-13.
 Kommunfullmäktige beslut § 25/2018 ”Beslut om Idrottshall”,
2018-02-26
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 50/2017 ”Ansökan om förstudie
för ny idrottshall”, 2017-06-05
 Skiss A-40-1-110 Idrottshall Rosenberg.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden att upphandla en idrottshall med spelyta
40*20 m som ryms inom investeringsbudgeten på 30 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att upphandla en idrottshall
med spelyta 40*20 m som ryms inom investeringsbudgeten på 30
miljoner kronor.
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2019/119

§ 72 Information om förändringar inom Arbetsförmedlingen
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Thina Lindberg informerar om hur de kommande förändringarna
inom Arbetsförmedlingen väntas påverka Tidaholms kommun.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om förändringar inom
Arbetsförmedlingen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-25.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

16

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-03

Kommunstyrelsen

2019/148

§ 73 Information om rapport över systematiskt arbetsmiljöarbete
inom kommunstyrelsen avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Enligt föreskrift från arbetsmiljöverket ska arbetsgivare varje år göra en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Från och med år 2019
kommer respektive förvaltning göra detta i form av en checklista som sedan
sammanställs till en rapport som redovisas för respektive
nämnd/kommunstyrelse.
Resultatet av rapporten för kommunstyrelsens verksamhet visar att det
systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunstyrelsen är gott över lag.
Arbetsskador och tillbud följs upp och systematiken är god. Dock skulle det
behöva göras fler risk- och konsekvensanalyser vid större förändringar och
kunskapen kring systematiskt arbetsmiljöarbete skulle behöva stärkas.
Chefernas arbetsmiljö är också god över lag men rapporten visar något sämre
resultat kring delarna som avser tid, krav och resurser.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information rapport om årlig uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete i Kommunstyrelsen”,
personaladministratör Sofia Petersson, 2019-03-21.
 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete Kommunstyrelsen 2019.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen.
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 74 Information om pågående investeringsprojekt
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om pågående
investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
 Minnesanteckningar styrgruppsmöte, 2019-03-20
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 75 Beslut om antagande av taxa för resa till dagverksamhet och
daglig verksamhet
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller i beslut, § 130/2018, att social- och
omvårdnadsnämnden har antagit en riktlinje för resor som sker till
dagverksamhet och daglig verksamhet. Med anledning av detta anser
nämnden att taxan för den här typen av resor bör justeras då det i dagsläget
inte finns någon enhetlig sådan.
Nämnden har tagit fram förslag på taxa och föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta densamma.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29/2019 ”Beslut om
antagande av taxa för resa till dagverksamhet och daglig verksamhet”,
2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av taxa för resa till dagverksamhet och
daglig verksamhet”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-05.
 Utkast – Taxa för resa till dagverksamhet och daglig verksamhet.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 130/2018 ”Taxa för resor till
dagverksamhet och daglig verksamhet”, 2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till taxa för resor till dagverksamhet och
daglig verksamhet”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2018-11-30.
 Riktlinje för resor till dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet
(LSS).
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta taxa för resa till dagverksamhet
och daglig verksamhet att gälla från och med 2019-05-01.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
taxa för resa till dagverksamhet och daglig verksamhet att gälla från
och med 2019-05-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 76 Beslut om ställningstagande om förvärv av fastighet
Stämjärnet 7
Sammanfattning av ärendet
Tre företag har inkommit med en förfrågan till Tidaholms kommun om
kommunen är intresserad av att köpa fastigheten Tidaholm Stämjärnet 7.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden föreslår
kommunstyrelsen besluta att inte köpa fastigheten med anledning av att det,
ur ett samhällsutvecklingsperspektiv, inte finns någon anledning för Tidaholms
kommun att köpa den.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 31/2019 ”Beslut om
ställningstagande om förvärv av fastighet Stämjärnet 7”, 2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ställningstagande om förvärv av fastighet
Stämjärnet 7”, kanslichef Anna Eklund, 2019-03-06.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27/2019 ”Beslut om yttrande
angående förfrågan om Tidholms kommuns intresse angående köp av
fastigheten Stämjärnet 7”, 2019-02-21.
 Tjänsteskrivelse ”Ang. förfrågan om köp av Stämjärnet 7”, planarkitekt
Marie Bengtzon, 2019-01-30.
 Skrivelse ”Förfrågan om köp av fastighet”, 2018-11-07.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte köpa
fastighet Stämjärnet 7.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte köpa fastighet Stämjärnet 7.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
De som har lämnat in förfrågan

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 77 Beslut om markanvisning för området Kaplanen 1,2 och 5
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB inkom 2018-10-17 med en begäran om direktanvisning
av byggnation enligt kommande detaljplan på fastighet vid Kaplanen och Röda
skolan.
Enligt kommunens riktlinje för markanvisning, vilken är antagen av
kommunfullmäktige, är det kommunstyrelsen som beslutar att markanvisning
ska ske samt om tilldelning av markanvisning. Valet av metod för respektive
markanvisning beslutas enligt riktlinjen av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen har skickat bolagets begäran till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 19/2019, rekommendera
kommunstyrelsen besluta att acceptera direktanvisningen och uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förstudie, planavtal, detaljplan och
köpehandlingar tillsammans med bolaget. Ärendet avrapporteras fortlöpande i
samhällsbyggnadsnämnden och nya beslut sker därmed kring exempelvis
planerad bebyggelsetyp, bevarandeskydd, köpesumma.
Kommunledningsförvaltningen har utrett hur ärendet bör hanteras vidare.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2019 ”Beslut om
markanvisning för området Kaplanen 1,2 och 5”, 2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om markanvisning”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-03-07.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 19/2019 ”Beslut om yttrande
angående begäran om direktanvisning för byggnation på del av
kvarteret Kaplanen med flera – Tidaholms Bostads AB”, 2019-02-21.
 Tjänsteanteckning ”Telefonsamtal med förbundsjurist Olof Moberg,
SKL”, 2018-12-05, kommunjurist Jenny Beckman.
 Karta planområdet Kungsbro.
 Begäran om direktanvisning av byggnation enligt kommande
detaljplan, Tidaholms Bostads AB, 2018-10-17.
 Riktlinje för markanvisning.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att markanvisning
ska ske och tilldelar Tidaholms Bostads AB markanvisningen för
området enligt bilagd karta.
 Bengt Karlsson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets
förslag och menar att markanvisningen inte får innebära att Röda
skolan rivs utan att det först har prövats om det finns andra
intressenter som vill äga och bygga om byggnaden till lägenheter.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut,
finns ett tilläggsyrkande från Karlsson.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karlssons tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att markanvisning ska ske och tilldelar
Tidaholms Bostads AB markanvisningen för området enligt bilagd
karta. Markanvisningen får inte innebära att Röda skolan rivs utan att
det först har prövats om det finns andra intressenter som vill äga och
bygga om byggnaden till lägenheter.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Tidaholms Bostads AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 78 Beslut om uppdrag att utreda förutsättningar inför ett
eventuellt förvärv av fastighet Marbotorp 7:1
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har inkommit med en förfrågan angående kommunens eventuella
intresse att förvärva fastighet Marbotorp 7:1.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden framhåller i sitt
yttrande att nämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag för köp av
fastigheten, innehållande uppgifter om markförhållanden efter provtagning.
Av samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, som
samhällsbyggnadsnämnden grundar sitt beslut på, framgår det att
fastighetens centrala placering samt möjligheten att länka ihop stadens
centrum med industriområden är intressant. Fastigheten bedöms även vara
fördelaktigt prissatt. Det framhålls dock att det är viktigt att säkerställa
eventuella markföroreningar och huruvida dessa skulle kunna innebära
juridiska åtaganden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar, utifrån samhällsbyggnadschefens
tjänsteskrivelse, att den aktuella marken bedöms vara intressant att köpa men
att det behöver göras en utredning av markförhållandena innan ett eventuellt
beslut om förvärv. Om kommunstyrelsen också gör bedömningen att marken
är intressant att förvärva föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnen i uppdrag att ta fram ett
beslutsunderlag, innehållande uppgifter om markförhållandena efter
provtagning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 33/2019 ”Beslut om
uppdrag att utreda förutsättningar inför ett eventuellt förvärv av
fastighet Marbotorp 7:1”, 2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag att utreda förutsättningar inför ett
eventuellt förvärv av fastighet Marbotorp 7:1”, kanslichef Anna Eklund,
2019-03-06.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 18/2019, ”Beslut om yttrande
angående förfrågan från trafikverket om kommunens intresse att
förvärva fastigheten Marbotorp 7:1”, 2019-02-21.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående Trafikverkets förfrågan
om köp av Marbotorp 7:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2019-01-28.
 Karta över fastigheten Marbotorp 7:1.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett beslutsunderlag för köp av
fastigheten Marbotorp 7:1, innehållande uppgifter om markförhållanden
efter provtagning.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram ett beslutsunderlag för köp av fastigheten Marbotorp 7:1,
innehållande uppgifter om markförhållanden efter provtagning.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 79 Beslut om instruktion för ombud inför ordinarie
bolagsstämma år 2019 med Tidaholms Energi AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombuden för
att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intressen i.
Ombud till ordinarie bolagstämma med Tidaholms Energi AB valdes av
kommunstyrelsen 2015-09-07 i beslut § 188/2015. Ombud är Anna-Karin
Skatt (S). Fyllnadsval av ersättare för ombud genomfördes av
kommunstyrelsen 2017-01-11 i beslut § 18/2017. Ersättare är Runo
Johansson (L).
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion till
ombuden. Punkterna utgår från § 13 i bolagsordningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma
år 2019 med Tidaholms Energi AB”, kanslichef Anna Eklund,
2019-03-21.
 Bolagsordning för Tidaholms Energi AB
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att utsett ombud får i
uppdrag att:

Ordförandes sign

-

Under punkt 8 a:
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning.

-

Under punkt 8 b:
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen.

-

Under punkt 8c:
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den
verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

-

Under punkt 9:
Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms
Energi AB. Förslaget innebär:
Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet
Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet
Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet

Justerandes sign

Justerandes sign
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Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens
reglemente
Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
-

Under punkt 10:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i de
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25
”Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i
styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023:
Ingela Backman (S)
Katarina Wallgren (S)
Per Bergström (S)
Mikael Snäll (MP)
Michael Brisman (M)
Lennart Axelsson (C)
Maria Fredriksson”

-

Under punkt 11:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i de
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25
”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingela Backman (S) till ordförande i
styrelserna för Tidaholm Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB. för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Axelsson (C) till vice
ordförande i styrelserna för Tidaholm Energi AB, Tidaholms Elnät AB
och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.”

-

Under punkt 12:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 42/2019 ”Val av
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25.
”Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Olof Sandberg och Tord
Viktorsson till lekmannarevisorer för Tidaholms Energi AB, Tidaholms
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie
bolagsstämman 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.”

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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-

Under punkt 13:
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse Björn
Andersson, PWC, till auktoriserad revisor och Mattias Bygghammar,
PWC, till revisorsuppleant för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät
AB och Tidaholms Bostad AB.

-

Under punkt 15 (övriga frågor):
Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut § 9/2019 ” Beslut om utökad borgensram
Tidaholms bostads AB”, 2019-01-28.
Kommunfullmäktiges beslut § 158/2018 ” Beslut om borgensram för
Tidaholms Energi AB”, 2018-12-17.
Kommunfullmäktiges beslut § 159/2018 ” Beslut om borgensram för
Tidaholm Energi AB:s leasingförpliktelser”, 2018-12-17.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:
-

Under punkt 8 a:
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning.

-

Under punkt 8 b:
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen.

-

Under punkt 8c:
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den
verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

-

Under punkt 9:
Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms
Energi AB. Förslaget innebär:
Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet
Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet
Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet
Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens
reglemente
Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.

-

Ordförandes sign

Under punkt 10:

Justerandes sign

Justerandes sig

27

Utdragsbestyrkande

4/5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-03

Kommunstyrelsen

Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i de
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25
”Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i
styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023:
Ingela Backman (S)
Katarina Wallgren (S)
Per Bergström (S)
Mikael Snäll (MP)
Michael Brisman (M)
Lennart Axelsson (C)
Maria Fredriksson”
-

Under punkt 11:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 41/2109 ”Val av styrelse i de
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25
”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingela Backman (S) till ordförande i
styrelserna för Tidaholm Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB. för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Axelsson (C) till vice
ordförande i styrelserna för Tidaholm Energi AB, Tidaholms Elnät AB
och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.”

-

Under punkt 12:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut § 42/2019 ”Val av
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25.
”Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Olof Sandberg och Tord
Viktorsson till lekmannarevisorer för Tidaholms Energi AB, Tidaholms
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie
bolagsstämman 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.”

Ordförandes sign

-

Under punkt 13:
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse Björn
Andersson, PWC, till auktoriserad revisor och Mattias Bygghammar,
PWC, till revisorsuppleant för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät
AB och Tidaholms Bostad AB.

-

Under punkt 15 (övriga frågor):
Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:

Justerandes sign

Justerandes sig
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Kommunfullmäktiges beslut § 9/2019 ” Beslut om utökad borgensram
Tidaholms bostads AB”, 2019-01-28.
Kommunfullmäktiges beslut § 158/2018 ” Beslut om borgensram för
Tidaholms Energi AB”, 2018-12-17.
Kommunfullmäktiges beslut § 159/2018 ” Beslut om borgensram för
Tidaholm Energi AB:s leasingförpliktelser”, 2018-12-17.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 80 Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala bolagen samt
uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har tre kommunala bolag, Tidaholms Energi AB (TEAB),
Tidaholms Elnät AB (TENAB) och Tidaholms Bostads AB (TBAB). TEAB är
helägt av Tidaholms kommun. TENAB och TBAB är i sin tur helägda
dotterbolag till TEAB.
TEAB äger även till 25 procent Bredband Östra Skaraborg AB samt 3 procent
i Netwest AB vars verksamhet är att driva ett regionalt fibernät.
Kommunstyrelsen ska i ett årligt beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de kommunägda bolagen under föregående kalenderår har varit
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten i
bolagen har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet
ska sedan delges kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen finner att det har
förekommit brister ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Med formuleringen ”de kommunala befogenheterna” avses de
kommunalrättsliga principer som skrivits in i bolagsordningen såsom
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ändamålsefterlevnaden i de kommunala bolagen år
2018”, kanslichef Anna Eklund, 2019-03-18.
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna avseende de
kommunala bolagen verksamhetsår 2018, 2019-03-18.
 Bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2018.
 Bolagens styrelseprotokoll 2018.
 Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.
 Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB.
 Ägardirektiv för Tidaholm Bostad AB.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms Energi
AB med helägda dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms
Bostads AB har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms Energi AB med helägda
dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB har
bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen fastställda
Ordförandes sign
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ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Sändlista
De kommunala bolagen
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§ 81 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en
demensavdelning
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket för med sig att åldersbaserade
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka.
Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att
specialisera sig inom området och ge bättre vård.
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge socialoch omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i
Tidaholm.
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som
föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 34/2019 ”Beslut om
besvarande av motion om att tillskapa en demensavdelning”,
2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en
demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-05.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,
2019-02-19.
 Motion om demensboende (M, C, L, KD, MP), 2018-05-28.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
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§ 82 Beslut om besvarande av motion om detaljplan för villatomter
i Ekedalen
Sammanfattning av ärendet
Lennart Axelsson (C) med flera har lämnat in en motion där det föreslås att
detaljplanen för Ekedalen ska utföras och skickas ut för samråd senast
2019-06-30.
Motiveringen är att kommunfullmäktigefullmäktige 2012-04-23 beslutade att
uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan på tre till
fyra tomter på kommunal mark. Detta är inte utfört och fanns inte heller med i
nämndens plan för år 2018.
Motionen har skickats på remiss till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och
byggnadsnämnden upphörde vid årsskiftet 2018-2019 och därför har
samhällsbyggnadsnämnden yttrat sig i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 28/2019, anse motionen vara
besvarad då nämnden bedömer att detaljplanen kan gå ut på samråd innan 31
december år 2019.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 35/2019 ”Beslut om
besvarande av motion om detaljplan för villatomter i Ekedalen”,
2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Motion om detaljplan Ekedalen”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2019-03-05.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 28/2019 ”Beslut om yttrande
angående motion gällande detaljplan i Ekedalen”, 2019-02-21.
 Motion om detaljplan Ekedalen (C, L, KD, MP), 2018-03-26.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 31/2018 ”Beslut om
prioriteringslista för detaljplaner”, 2018-03-14.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om prioriteringslista för upprättande
av detaljplaner”, miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-02-21.
 Kommunfullmäktiges beslut § 47/2012 ”Besvarande av motion om att
erbjuda byggnadstomter i Ekedalen”, 2012-04-23.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen ska anses vara besvarad.
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§ 83 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa tysta och
opåverkade områden
Sammanfattning av ärendet
Ambjörn Lennartsson (M) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunen snarast ska inventera och fastställa kommunens tysta och stora
opåverkade områden samt hur de fortsatt ska kunna fredas.
Ärendet har beretts av dåvarande miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden
föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Nämnden framhåller i sitt yttrande att Tidaholms kommun för närvarande
arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I arbetet med översiktsplanen
ingår att ta ställning till om tysta områden ska fastställas och pekas ut samt
vilken definition av tyst område som i så fall ska användas. Eftersom arbetet
med översiktplanen pågår bedömer nämnden att det inte är lämpligt att i detta
skede fastställa kommunens tysta och stora opåverkade områden eftersom
det skulle vara att föregå översiktsplansprocessen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 36/2019 ”Beslut om
besvarande av motion om att tillskapa tysta och opåverkade områden”,
2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Motion om att inventera och fastställa kommunens
tysta och stora opåverkade områden”, kanslichef Anna Eklund,
2019-02-04.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 122/2018 ”Beslut om yttrande
angående motion om att inventera och fastställa kommunens tysta och
opåverkade områden”, 2018-11-14.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om motion om att inventera och
fastställa kommunens tysta och stora opåverkade områden”, miljö- och
byggnadschef Peter Lann, 2018-10-22.
 Motion om att inventera och fastställa kommunens tysta och stora
opåverkade områden (M), 2018-07-30.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
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§ 84 Beslut om besvarande av medborgarförslag om belysning av
grusväg utmed Hellidsberget
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag från en medborgare som framhåller att
grusvägen mellan Hjovägen och Hellidsvägen är en välanvänd
promenadsträcka som även används av barn som är på väg till och från
Hökenssåskolan. Medborgaren framhåller att sträckan är mörk under
vinterhalvåret och önskar att den ska förses med belysning.
Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden som har
beslutat föreslå budgetberedningen att ta med belysning av den aktuella
sträckan i kommande års budget.
Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 en riktlinje för beredning av motioner och
medborgarförslag. Det framgår av riktlinjen att en nämnd som har fått ett
medborgarförslag på remiss har fem olika beslutsalternativ att välja mellan.
Om nämnden anser att förslaget i medborgarförslaget bör genomföras ska
nämnden föreslå att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Ett
förslag om bifall kräver dock att nämnden har möjlighet att finansiera förslaget
inom givna ekonomiska ramar. Om nämnden inte har möjlighet att prioritera
förslaget inom givna ekonomiska ramar ska nämnden istället föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06 beslutade kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag om belysning
av grusväg utmed Hellidsberget. Efter kommunstyrelsens sammanträde har
det visat sig att kommunfullmäktige hade beslutat att hänskjuta
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Det är således kommunstyrelsen som ska fatta slutligt beslut om
medborgarförslaget och därför kommer ärendet upp till kommunstyrelsen även
under styrelsens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 58 ”Beslut om besvarande av
medborgarförslag om belysning av grusväg utmed Hellidsberget”,
2019-03-06.
 Kommunfullmäktiges beslut § 3/2018 ”Handlingar att anmäla”,
2018-01-29.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
medborgarförslaget.
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

36

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-03

Kommunstyrelsen

2019/127

§ 85 Beslut om nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Enligt
dataskyddsförordningen, EU 2016/679, är kommunstyrelsen därmed skyldig
att ha ett dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen beslutade, § 87/2018, att utse informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen från och med 25 maj 2018.
Stenberg är nu tjänstledig och behöver därför entledigas. Kommunstyrelsen
behöver även utse en ersättare för henne.
Tidaholms kommun köper tjänsten dataskyddsombud av Falköpings kommun.
Falköpings kommun har föreslagit att Jimmy Palmqvist ska utses som
ersättare för Stenberg.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2019 ”Beslut om nytt
dataskyddsombud för kommunstyrelsen”, 2019-03-20.
 Tjänsteskrivelse ”Nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-03-05.
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2018 ”Beslut om dataskyddsombud”,
2018-04-04.
 Tjänsteskrivelse ”Handling”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-02-25.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att entlediga Elinor
Stenberg som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Jimmy
Palmqvist till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 3
april 2019.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Elinor Stenberg som
dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Jimmy Palmqvist till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 3 april 2019.
Sändlista
Jimmy Palmqvist
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§ 86 Beslut om rapport över medborgarförslag som har beretts
och beslutats av nämnder
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
oktober.
Rapporten visar att sju medborgarförslag har beretts och beslutats av
nämnder sedan den förra sammanställningen gjordes i oktober.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag som har beretts och
beslutats av nämnder 2018-09-04 - 2019-03-19”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2019-03-18.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 87 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag som
har inkommit till fullmäktige men inte slutbehandlats av
fullmäktige 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 2017-03-27 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.
Rapporten visar att det är åtta motioner och sex medborgarförslag som har
inkommit till fullmäktige men inte slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag som
har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2019-03-19 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-18.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 88 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet och oppositionsrådet har haft en redogörelse för
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utifrån det underlag som finns
utifrån revisorernas granskning av ärendehantering. Kommunalrådet och
oppositionsrådet har skickat över frågor till revisorerna och bett om ett möte
fredagen den 5 april.
Beslutsunderlag
 Minnesanteckningar från möte med revisorerna 2018-10-17.
 Tekniska nämndens beslut § 133/2018 ”Anmälningsärenden”,
2018-12-13.
 Mailkonversation ”Fråga kring Beslut om villagatan?”.
 Utdrag ur ekonomisystem ” Investering Villagatan_ slutlig”.
 Kommunstyrelsens beslut § 224/2018 ”Beslut om investering vatten
och avlopp Villagatan”, 2018-11-28.
 Rådet för kommunal redovisning, Materiella anläggningstillgångar
11.4.
 Rådet för kommunal redovisning, Avskrivningar.
 Rådet för kommunal redovisning, Redovisning av affärsverksamhet.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122/2018 ” Beslut om
investering vatten och avlopp Villagatan”, 2018-11-14
 Tjänsteskrivelse ”Investering Vatten och Avlopp Villagatan”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-10-26
 Utdrag ur ekonomisystem ”Uppföljning proj 95028 ack 2018-11-05
skickat till Henrik”.
 Mailkonversation ”RE: Villagatan”.
 Mailkonversation ”SV: Villagatan”.
 Skrivelse ”VA-kollektivens ekonomi”, teknisk chef Kjell Jonsson.
 Mailkonversation ”SV: Villagatan”.
 Mailkonversation ”Ang Villagatan.”.
 Mailkonversation ”RE: Tolkning av projekt”.
 Mailkonversation ”SV: projekt villagatan”.
 Tjänsteskrivelse ”Svar till revisorerna angående skrivelse från teknisk
chef”, kanslichef Anna Eklund, 2019-02-10.
 Skrivelse ”Angående skrivelse (mail) från Teknisk chef i Tidaholms
kommun”, kommunrevisionen, 2018-12-10.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

40

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-04-03

Kommunstyrelsen

2019/2

§ 89 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:
 Flera kommuner i Skaraborg har mottagit bombhot via kommunernas
funktionsbrevlådor. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram rutiner
för hur personal ska agera om de tar emot bombhot samt hur eventuell
evakuering ska gå till.
 Listan över vilka som ska åka till Almedalen är snart klar.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 90 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Othmar Fiala (S) informerar om följande:
 Det befarade underskottet blev mindre än väntat vilket är positivt.
 Räddningstjänsten är bra bemannad förutom i Götene där det råder
brist på deltidsbrandmän.
Beslutsunderlag
 Protokoll från nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborgs
sammanträde, 2019-03-07.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 91 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har kommit in ett protokoll.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelses sammanträde,
2019-02-22.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 92 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstarerar att det har kommit in tre protokoll från bolagen.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2019-02-21.
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2019-02-21.
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2019-02-21.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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