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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-06
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Sessionssalen, 2019-03-06 kl 08:00-12:00
§§ 43-63

Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Bengt Karlsson (S), 
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Mikael 
Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Marianne Andersson (-)

Tjänstgörande ersättare
 
Ersättare
Zelal-Sara Yesildeniz (S), Othmar Fiala (S), Sofie Spetz (S), Per-Erik Thurén (S), Karin 
Olofsson (MP), Charlotte Daremark (KD), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Marika Lund 
(SD)

Tjänstemän
Eva Thelin, kommundirektör
Sofie Thorsell, kommunsekreterare
Anna Eklund, kanslichef § 46, §§ 50-51
Henrik Johansson, ekonomichef §§ 47-48
David Olsson, IT-chef § 49
Anders Stenholm, bredbandssamordnare § 49

Övriga
Jan-Olof Sandberg, kommunrevisionen § 45
Tord Viktorson, kommunrevisionen § 45
Mona Larsson, kommunrevisionen § 45
Kerstin Tuvesson, kommunrevisionen § 45
Örjan Persson, kommunrevisionen § 45
Hans-Lennart Stenqvist, sakkunnigt biträde till kommunrevisionen § 45

Justering
Utses att justera: Mikael Hallin (C)
Justeringens tid: 

Underskrift sekreterare
Sofie Thorsell

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare
Mikael Hallin (C)
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2019-03-14 – 2019-04-05

Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-03-06

Protokollet förvaras:
Kommunledningskontoret

Underskrift

Sofie Thorsell
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-06
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/24

§ 43 Delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde 2019-02-06.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-03-06”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-02-26.
 Delegationsbeslut fattade av kanslichef, 2019-02-26.
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 

2019-02-26.
 Delegationsbeslut fattat av ekonomichef, 2019-02-15.
 Delegationsbeslut fattat av kommundirektör, 2019-02-04. 
 Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut) 

2019-01-01 – 2019-01-31”.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/21

§ 44 Rapporter och inkomna skrivelser

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2019-01-25 – 2019-02-24.

KS 2018/443 Kommunrevisionen - Angående skrivelse (mail) från teknisk 
chef i Tidaholms kommun

KS 2018/443 Svar till revisorerna angående skrivelse från teknisk chef
KS 2019/20 SKL – Cirkulär 19:01 Prolongering av notkopieringsavtal 2019
KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:04 Kombinationsanställningar - ett sätt att 

möta rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten
KS 2019/20 SKL – Cirkulär 19:05 Internränta för år 2020
KS 2019/20 SKL - Cirkulär 19:06 Budgetförutsättningar för åren 2019-

2022
KS 2019/20 SKL – Cirkulär 19:07 Rengöring och brandskyddskontroll 

enligt lagen om skydd mot olyckor 
KS 2019/65 Samordningsförbundet Östra Skaraborg – styrelseprotokoll 

2019-01-29
KS 2019/64 Dataintrång hos Hallmedia
KS 2019/107 Länsstyrelsen - Rapport Alkohol och äldre
KS 2019/108 Länsstyrelsen - Småkommuners ANT-situation och 

förebyggande arbete

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2019-03-06”, 

registrator Marie Anebreid, 2019-01-30.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 

rapporter till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/111

§ 45 Dialog med kommunens revisorer

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har bjudit in sig själva till kommunstyrelsen för en 
dialog.

Revisorernas begäran om dialog utan tjänstemän på sittande protokollförda 
kommunstyrelsesammanträde avslås.

Revisorerna meddelar kommunstyrelsen att de kommer att kalla 
kommunstyrelsen till ett annat möte och lämnar mötet omgående.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Dialog med kommunens revisorer”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-02-26.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/307

§ 46 Beslut om svar på missivskrivelse från kommunens revisorer

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har upprättat en förstudie kring huruvida kommunstyrelsen har 
utvecklat system och rutiner för att säkerställa att inkomna handlingar 
hanteras på ett korrekt och rättssäkert sätt. Revisorerna har utifrån resultatet 
av förstudien gett ett antal förslag på åtgärder och meddelat att de vill ha 
eventuella synpunkter senast 2019-02-19. 

Kommunledningsförvaltningen har under beredningen av ärendet skickat en 
tjänsteskrivelse till revisorerna med synpunkter och frågor. Revisorerna har 
därefter påkallat att ärendet bör hanteras genom kommunstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen har därför begärt anstånd för förlängd svarstid 
till 2019-03-15. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande att skicka till 
revisorerna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Svar på Missivskrivelse - Förstudie 

Kommunstyrelsens ansvar för att säkerställa att rättsäkra rutiner 
tillämpas”, kanslichef Anna Eklund, 2019-02-25.

 Tjänsteskrivelse ”Synpunkter och frågor. Förstudie Kommunstyrelsens 
ansvar för att säkerställa att rättsäkra rutiner tillämpas”, kanslichef 
Anna Eklund, 2019-02-11.

 Missivskrivelse från revisorerna i Tidaholms kommun, 2018-12-17.
 Revisions-PM Förstudie ”Kommunstyrelsens ansvar för att säkerställa 

att rättsäkra rutiner tillämpas”, Tidaholms kommuns revisorer, 
2018-12-10. 

 Skrivelse ”Angående skrivelse ställd till kommunjuristen”, Tidaholms 
kommuns revisorer, 2018-09-04.

 Projektplan Förstudie ”Kommunstyrelsens ansvar för att säkerställa att 
rättssäkra rutiner tillämpas”, Tidaholms kommuns revisorer, 
2018-08-24.

 Handbok för ärendehantering, 2014-11-26.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens 

förslag till yttrande och översända yttrandet till revisorerna. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 

och översända yttrandet till revisorerna. 

Sändlista
Kommunens revisorer 
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Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/174

§ 47 Beslut om antagande av policy för inköp och upphandling

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ”Policy för inköp och 
upphandling” samt ”Riktlinje för inköp och upphandling”. Enligt kommunens 
riktlinje för styrdokument ska policys antas av kommunfullmäktige och riktlinjer 
av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade, § 167/2008, att anta ”Riktlinjer för upphandling 
i Tidaholms kommun” att gälla från och med 1 januari 2009. I samband med 
att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya policyn behöver den 
tidigare riktlinjen upphävas.

Policy för inköp och upphandling ska ange ramarna för alla typer av inköp och 
upphandlingar som görs av Tidaholms kommun och kommunens bolag. 

Policyn anger även inriktning för hur Tidaholms kommun ska arbeta med 
inköp- och upphandlingsfrågor.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14/2019 ”Beslut om 

antagande av policy för inköp och upphandling”, 2019-02-20.
 Tjänsteskrivelse ”Policy för inköp och upphandling”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2019-02-11.
 Policy för Inköp och upphandling.
 Riktlinjer för upphandling i Tidaholms kommun, 2009-01-28.
 Kommunfullmäktiges beslut § 167/2008 ”Samarbetsavtal samt riktlinjer 

för upphandling”, 2008-11-24.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta ”Policy för inköp och upphandling”, 
att gälla för Tidaholms kommun och dess bolag.

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att upphäva ”Riktlinjer för upphandling i 
Tidaholms kommun” som antogs av kommunfullmäktige § 167/2008.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

”Policy för inköp och upphandling”, att gälla för Tidaholms kommun och 
dess bolag.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upphäva ”Riktlinjer för upphandling i Tidaholms kommun” som antogs 
av kommunfullmäktige § 167/2008.
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2018/175

§ 48 Beslut om antagande av riktlinje för inköp och upphandling

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ”Policy för inköp och 
upphandling” samt ”Riktlinje för inköp och upphandling”. Enligt kommunens 
riktlinje för styrdokument ska policys antas av kommunfullmäktige och riktlinjer 
av kommunstyrelsen. Eftersom riktlinjen bygger på policyn är det en 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta policyn för att riktlinjen 
ska kunna börja gälla.

Riktlinjen gäller för samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 

Syftet med riktlinjen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i inköp- och 
upphandlingsfrågor samt att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader, 
som omfattas av upphandlingsplikt, köps med rätt kvalitet till rätt kostnad och 
med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15/2019 ”Beslut om 

antagande av riktlinje för inköp och upphandling”, 2019-02-20.
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje för inköp och upphandling”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2019-02-12.
 Riktlinje för inköp och upphandling.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ”Riktlinje för 

inköp och upphandling”, att gälla för Tidaholms kommun och dess 
bolag, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att 
anta ”Policy för inköp och upphandling”. Riktlinjen börjar gälla när 
kommunfullmäktige har fattat beslut att anta policyn.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Riktlinje för inköp och 

upphandling”, att gälla för Tidaholms kommun och dess bolag, under 
förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta ”Policy för 
inköp och upphandling”. Riktlinjen börjar gälla när kommunfullmäktige 
har fattat beslut att anta policyn.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/173

§ 49 Beslut om revidering av bredbandsstrategi

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-06 att anta nuvarande kommunala 
bredbandsstrategi. Sedan dess har det tagits fram nya nationella och 
regionala mål vilket gör att bredbandsstrategin behöver revideras. 

Förutom att de nya målen har tagits med i strategin så har den även 
uppdaterats i sin helhet för att ge en god bild av nuvarande strategi för 
bredbandsutbyggnad i kommunen.

Syftet med bredbandsstrategin är att få en politiskt förankrad viljeyttring där 
mål, ansvar och roller slås fast. Den ska också ange hur det fortsatta arbetet 
ska bedrivas. Strategin ska underlätta för, och stimulera, fortsatt utbyggnad av 
bredband i hela kommunen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 19/2019 ”Beslut om 

revidering av bredbandsstrategi”, 2019-02-20.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till reviderad bredbandsstrategi”, IT-chef 

David Olsson, 2019-02-04.
 Förslag till reviderad bredbandsstrategi.
 Underlag och handlingsplan för bredbandsstrategi, 2018-05-30.
 Kommunstyrelsens beslut § 188/2017 ”Beslut om 

bredbandssamordnare”, 2017-10-04. 
 Kommunstyrelsens beslut § 103/2015 ”Beslut om bredbandsstrategi”, 

2015-05-06.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 

bredbandsstrategi för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat 
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera bredbandsstrategi för 

Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag.

Sändlista
IT-chefen
Bredbandssamordnaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-06
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/18

§ 50 Beslut om uppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för år 2018

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap 6 § kommunallagen att det är nämnds ansvar att se till 
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 

Av Tidaholms kommuns riktlinje om intern kontroll framgår det att syftet med 
den interna kontrollen är att säkerställa att verksamheten:

 bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
 bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter,
 använder resurser på ett effektivt sätt och 
 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering.

Vidare framgår det av riktlinjen att uppföljningen av den interna kontrollplanen 
ska sammanfattas och redovisas i en rapport till nämnden, i detta fall 
kommunstyrelsen.

Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över 
uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018. Kontroller 
har genomförts av respektive berörd avdelning. Varje kontroll och eventuell 
åtgärd har följts upp genom en kommentar.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 18/2019 ”Beslut om 

uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018”, 
2019-02-20.

 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2018”, kanslichef Anna Eklund, 2019-01-30.

 Rapport ”Uppföljning av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018”, 
Kanslichef Anna Eklund, 2019-01-30.

 Kommunstyrelsens interna kontrollplan år 2018.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport 

för uppföljning av internkontrollplan 2018.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av 

internkontrollplan 2018.
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2019/17

§ 51 Beslut om uppföljning av nämndernas internkontrollplaner för 
år 2018

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens reglemente för intern kontroll att 
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska 
även utfärda riktlinjer för den interna kontrollens organisation, utformning och 
funktion samt se till att den utvecklas efter kommunens organisation. 

I reglementet framgår även att nämnderna har det yttersta ansvaret för att 
organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  Respektive 
nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
samt att rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska sedan, med utgångspunkt i nämndernas 
uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll.

Kommunledningsförvaltningen har som ett led i detta arbete inhämtat samtliga 
nämnders nuvarande kontrollplaner, som avser år 2019, samt nämndernas 
uppföljningsrapporter för år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av nämndernas internkontroll”, kanslichef 

Anna Eklund, 2019-02-07.
 Kommunstyrelsens beslut § 50/2019 ”Beslut om uppföljning av 

kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018”, 2019-03-06.
 Rapport ”Uppföljning av intern kontrollplan 2018 - kommunstyrelsen”, 

2019-02-27.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 111/2018 ”Beslut om 

uppföljning av intern kontrollplan 2018”, 2018-12-18.
 Rapport ”Uppföljning av intern kontrollplan 2018 - social- och 

omvårdnadsnämnden”, 2018-12-20.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 22/2019 ”Beslut om 

uppföljning av intern kontroll 2018”, 2019-02-13.
 Rapport ”Uppföljning av intern kontrollplan 2018 - barn- och 

utbildningsnämnden”, 2019-02-13.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25/2019 ”Beslut om uppföljning 

av intern kontrollplan 2018, miljö- och byggnadsnämnden”, 
2019-02-21.

 Rapport ”Uppföljning av intern kontrollplan 2018 - miljö- och 
byggnadsnämnden”, 2019-02-25.

 Rapport ”Uppföljning av intern kontrollplan 2018 - tekniska nämnden”, 
2019-02-25.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11/2019 ”Beslut om uppföljning 
intern kontrollplan 2018”, 2019-02-19.
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 Rapport ”Uppföljning av intern kontrollplan 2018 – kultur- och 
fritidsnämnden”, 2019-02-26.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 

uppföljningsrapporterna gällande nämndernas interna kontrollplaner för 
år 2018 till handlingarna.

 Johan Liljegrahn (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
uppföljningsrapporterna gällande nämndernas interna kontrollplaner för 
år 2018 till handlingarna utan erinran.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och 
Liljegrahns. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Liljegrahns förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningsrapporterna gällande 

nämndernas interna kontrollplaner för år 2018 till handlingarna utan 
erinran.

Sändlista
Samtliga nämnder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-06
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/445

§ 52 Beslut om förvärv av skogsfastighet Suntak 11:12

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 133/2017, att ställa sig positiv till att förvärva 
fastigheter som bedöms som strategiskt viktiga ur ett framtida 
exploateringsperspektiv samt uppdrog till den dåvarande av tekniska 
nämnden att inleda förhandingar för inköp av lämpliga fastigheter.

Bakgrunden till beslutet var att Tidaholms kommun bedöms vara i behov av 
ytor för industrier som företag kan etablera sig på. Dåvarande miljö- och 
byggnadsnämnden hade yttrat sig i ärendet och ställde sig positiva till inköp av 
mark i strategiska lägen. 

De områden som då bedömdes som lämpliga var kring 
Suntakscirkulationsplatsen och Acklingakorset.

Tekniska nämnden har därefter, i enlighet med uppdraget, inventerat 
möjligheterna till markförvärv i de aktuella områdena och konstaterar att det 
nu finns en möjlighet till förvärv av en av dessa fastigheter, Suntak 11:12.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 17/2019 

”Beslut om förvärv av skogsfastighet Suntak 11:12”, 2019-02-20.
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av skogsfastighet Suntak 11.12”, kanslichef 

Anna Eklund, 2019-01-11.
 Tekniska nämnden beslut § 148/2018 ”Beslut förvärv av skogsfastighet 

Suntak 11:12 (Suntaksrondellen)”, 2018-12-13.
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av skogsfastighet Suntak 11:12 

(Suntaksrondellen)”, teknisk chef Kjell Johnsson, 2018-12-04.
 Värdering Suntak, LRF-konsult, 2018-12-06.
 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2017 ”Beslut om markförvärv 

Acklingakorset och Suntaksrondelln”, 2017-12-18.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förvärva fastighet Suntak 11:12 till en 
köpeskilling av 900 000 kronor. Medel för köpet belastar budgeten för 
investeringsreserven.

 Mikael Hallin (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen inte 
ska köpa den aktuella fastigheten.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
och Hallins. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

förvärva fastighet Suntak 11:12 till en köpeskilling av 900 000 kronor. 
Medel för köpet belastar budgeten för investeringsreserven.

Reservation
Mikael Hallin (C) reserverar sig mot beslutet.
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2018/162

§ 53 Beslut om samråd för "Översiktsplan 2030 - Tidaholms 
kommun"

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tillsammans med WSP Sverige AB, under 2017-2018 upprättat förslag till 
samrådshandlingar för Tidaholms kommuns nya översiktsplan ”Översiktsplan 
2030”. 

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön i kommunen. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras fram till år 2030.

Nästa steg i processen är att godkänna upprättade handlingar för samråd, 
vilket planeras pågå 2019-03-25 till och med 2019-06-02. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2019 ”Beslut om samråd 

för "Översiktsplan 2030 - Tidaholms kommun"”, 2019-02-20.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samråd "Översiktsplan 2030- Tidaholms 

kommun"”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-02-11.
 Del 1 Planförslag ÖP 2030.
 Del 2 Förutsättningar ÖP 2030.
 Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

upprättade handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade handlingar för 

Tidaholms kommuns översiktsplan 2030 och ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd.

Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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2019/96

§ 54 Beslut om organisationsförändring för Skaraborgs 
kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har beslutat om nytt arbetssätt och ny 
organisation för kommunalförbundet samt att godkänna ändring av 
förbundsordningen.

Kommunalförbundet rekommenderar medlemskommunerna att i sina 
respektive kommunfullmäktigen besluta detsamma.

Kommunalförbundet framhåller att beslut bör tas i kommunerna senast den 16 
april 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Organisationsförändring för Skaraborgs 

kommunalförbund”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-02-25.
 Protokollsutdrag § 5 ”Beslut om förändrad organisation”, 2019-01-25.
 Protokollsutdrag § 6 ”Beslut om reviderad förbundsordning”, 

2019-01-25.
 Utkast – Reviderad förbundsordning.
 Förbundets organisation och arbetsformer.
 Bilaga 1 - Beslut om förändring av förbundets arbetssätt och 

organisation.
 Bilaga 2 - Beslut om revidering av förbundsordningen. 

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag på nytt 
arbetssätt och ny organisation för Skaraborgs kommunalförbund.

 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna upprättat förslag på nytt arbetssätt och ny organisation för 
Skaraborgs kommunalförbund.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
fastställa ny förbundsordning.
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2018/163

§ 55 Beslut om besvarande av motion om ljusföroreningar

Sammanfattning av ärendet
Lennart Axelsson (C) med flera har lämnat in en motion där de föreslår ett 
antal åtgärder för kommunens gatubelysning.  Dessa åtgärder är att 
gatubelysningen ska hållas släckt mellan 15/5- 31/7 från och med år 2019 
samt att huvuddelen av den kommunala belysningen förses med 
rörelsedetektorer som tänder belysningen när det behövs. 

De föreslagna åtgärderna syftar till att motverka att insekter störs av ljuset 
eftersom antalet pollinerande insekter i Europa minskar kraftigt. Insekter dras 
till ljuset och flyger runt lamporna istället för att para sig. Motionärerna 
framhåller att det även är positivt att hålla ned elförbrukningen för en långsiktig 
hållbarhet.

Ärendet har beretts av tidigare tekniska nämnden och tidigare miljö- och 
byggnadsnämnden som båda föreslår att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21/2019 ”Beslut om 

besvarande av motion om ljusföroreningar”, 2019-02-20.
 Tjänsteskrivelse ”Motion om ljusföroreningar”, kanslichef Anna Eklund, 

2019-01-04.
 Miljö- och byggnadsnämnden beslut § 107/2018 ”Beslut om yttrande 

angående motion om ljusföroreningar”, 2018-10-10.
 Tekniska nämndens beslut § 105/2018 ”Beslut om yttrande över 

motion rörande ljusföroreningar”, 2018-09-13.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut angående yttrande angående 

motion om ljusföroreningar”, miljö- och byggnadschef Peter Lann, 
2018-09-20.

 Barnrättsbedömning - motion om ljusföroreningar, miljö- och 
byggnadschef Peter Lann, 2018-09-20.

 Motion ”Ljusföroreningar”, Lennart Axelsson (C) med flera, 
2018-04-23.

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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2018/278

§ 56 Beslut om besvarande av motion om revidering av 
kommunens vindbruksplan

Sammanfattning av ärendet
Ambjörn Lennartsson (M) har för moderata fullmäktigegruppen motionerat om 
att vindbruksplanen snarast ska revideras. Motionärerna har bland annat 
anfört följande. Kommunens vindbruksplan är nästan 10 år gammal och nya 
ställningstaganden behöver göras utifrån att tekniken har utvecklats. Vidare 
behöver säkerhetsaspekter och risk för olyckor och bränder analyseras, 
påverkan på djur och natur uppdateras samt miljökonsekvenser under 
byggtiden belysas.

Motionen har skickats på remiss till tidigare miljö- och byggnadsnämnden som 
framhåller att det viktigaste med en vindbruksplan är att peka ut var i 
kommunen det är lämpligt med vindkraft. Övriga aspekter såsom säkerhet och 
påverkan på djur och natur prövas i varje enskilt fall. De aspekter som tas upp 
i motionen kan hanteras och bedömas i en prövning av en etablering av 
vindkraftverk med den nu gällande vindbruksplanen.

Vidare framgår det, av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för miljö- och 
byggnadsnämndens beslut, att även om dagens vindbruksplan inte är 
uppdaterad på alla områden så har det ingen större betydelse då varje 
etablering prövas mot aktuell lagstiftning och den kunskap och de krav som 
finns för exempelvis en tillståndsansökan. För dessa typer av frågeställningar 
blir en plan ganska snabbt inaktuell då kunskapsläget hela tiden går framåt.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24/2019 ”Beslut om 

besvarande av motion om revidering av kommunens vindbruksplan”, 
2019-02-20.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion att kommunens vindplan snarast 
revideras”, kommunjurist Jenny Beckman, 2019-01-17.

 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 123/2018, ”Beslut om yttrande 
angående motion om att kommunens vindbruksplan revideras”, 
2018-11-14.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till yttrande angående motion om att 
kommunens vindbruksplan ska revideras”, miljö- och byggchef Peter 
Lann, 2018-10-22.

 Motion om att kommunens vindbruksplan snarast revideras, Ambjörn 
Lennartsson (M), 2018-07-30.

 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 67/2018, ”Tolkning av 
vindbruksplanen avseende område 3”, 2011-06-08.

 Antagen vindbruksplan 2010-11-01.
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
och Lennartssons. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avslå motionen.

Reservation
Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Mikael Hallin (C) och 
Marianne Andersson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ambjörn 
Lennartssons förslag.
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2018/261

§ 57 Beslut om besvarande av motion om att formuleringen 
"Besluta att ta till sig informationen" ska upphöra

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) med flera framhåller i en motion att de anser att beslut 
av typen ”Beslutar att ta till sig informationen” ska tas bort. Motionären menar 
att formuleringen förlöjligar och förringar politikens uppgift och föreslår att 
formuleringen ska upphöra och formuleras på annat sätt.

Motionen har beretts av kommunledingsförvaltningen som framhåller att det i 
början av mandatperioden 2014-2018 gjordes en omfattande genomgång av 
ärendeprocessen i kommunen med syfte att få till en enhetlig och rättssäker 
nämndadministration inom samtliga nämnder. Ett led i arbetet var att se över 
och strukturera upp sammanträdesprotokollen då det tidigare hade saknats 
rutiner för hur protokollen skulle skrivas och vad de skulle innehålla, något 
som gjorde att det var svårt att följa ärendegången i besluten.

Bland annat infördes det nya rubriker i protokollsmallen och det togs fram ett 
antal standardformuleringar. En sådan standardformulering var att politiken 
ska ”Besluta att ta till sig informationen” när det är ett informationsärende på 
dagordningen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22/2019 ”Beslut om 

besvarande av motion om att formuleringen "Besluta att ta till sig 
informationen" ska upphöra”, 2019-02-20.

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att formuleringen "Besluta 
att ta till sig informationen” ska upphöra”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2019-01-17.

 Motion om att formuleringen ”Besluta att ta till sig informationen ska 
upphöra” (M, C, L, KD, MP), 2018-06-25.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om att formuleringen 
”Besluta att ta till sig informationen” ska upphöra.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

bifalla motionen om att formuleringen ”Besluta att ta till sig 
informationen” ska upphöra.
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2017/382

§ 58 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.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 23/2019 ”Beslut om 

besvarande av medborgarförslag om belysning av grusväg utmed 
Hellidsberget”, 2019-02-20.

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av medborgarförslag om belysning av 
grusväg utmed Hellidsberget”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2019-01-21.

 Tekniska nämndens beslut § 124/2018 ”Beslut angående remiss av 
medborgarförslag Belysning vid grusväg Hellidsberget”, 2018-11-15.

 Barnrättsbedömning ”Komplettering av ärende angående 
medborgarförslag om belysning på grusväg utmed Hellidsberget”, 
gatuingenjör Marcus Boström, 2018-08-17

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67/2018 ”Beslut om 
medborgarförslag - belysning på grusvägen utmed Hellidsberget”, 
2018-06-20.

 Tekniska nämndens beslut § 70/2018 ”Beslut angånde remiss av 
medborgarförslag om belysning vid grusväg Hellidsberget”, 
2018-05-17.

 Medborgarförslag om belysning av grusväg utmed Hellidsberget, 
2017-12-18.
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avslå medborgarförslaget.
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2019/1

§ 59 Information från kommunalrådet

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen kommer bjudas in till en 

bokslutsdialog 2019-04-10. 
 Kommunens revisorer har haft möte med kommunstyrelsens presidie.
 Kommunalrådet har varit ordförande vid föreningen DHR:s 

(Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet) årsmöte.
 Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i egenskap av styrgrupp, fått 

information om de olika projekten på Rosenbergsområdet.
 Kommunalrådet, oppositionsrådet och kommundirektören har haft ett 

samverkansmöte med Hjo kommun där det bland annat diskuterades 
busslinjer och möjligheter att samverka över kommungränser.

 Det är ett möte inplanerat med Hjo, Mullsjö och Habo kommuner kring 
Hökensåsområdet.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2019/2

§ 60 Information från kommundirektören

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om följande:
 Det har kommit ett brev från generaldirektören för arbetsförmedlingen 

med information om att det kommer göras stora förändringar i 
arbetsförmedlingens organisation vilka väntas föra med sig 
konsekvenser för kommunerna.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2019/51

§ 61 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

26



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-06
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/22

§ 62 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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2019/52

§ 63 Rapport från de kommunala bolagen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns något att rapportera.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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