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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-22

Kommunfullmäktige

Stora salen, bibliotekshuset, 2020-06-22 kl. 18:00-18:50, med ajournering
18.31-18.39
§§ 72-78
Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S)1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD)
2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S),
Monica Staadig (S), Håkan Joelsson (S), Ulla Brissman (S), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt
(C), Lennart Axelsson (C), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M),
Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD), Lennart
Nilsson (SD), Per Nordström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Anders Johansson (S), Mimmi Pirttilä (S), Monica Karlén (S), Christoffer Axelsson (S), Anna
Ider (V), Christopher Vipond (MP), Jenny Svensson (L)
Tjänstepersoner
Jenny Beckman, kommunjurist tillika sekreterare
Justering
Utses att justera: Othmar Fiala (S), Lennart Nilsson (SD)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Jenny Beckman

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Othmar Fiala (S)

Lennart Nilsson (SD)

Utdragsbestyrkande

1

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-06-29 – 2020-07-21
Nämnd/styrelse
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-22
Protokollet förvaras:
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholm
Underskrift

Jenny Beckman
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Innehållsförteckning
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

Godkännande av dagordning
Handlingar att anmäla
Information om årsredovisning för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby avseende år 2019
Beslut om godkännande av projektering av förskola
Rosenberg
Beslut om reviderad investeringsbudget 2020
Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunfullmäktige
Mötets avslutande
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2020/17

§ 72 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/19

§ 73 Handlingar att anmäla
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inte finns några handlingar att anmäla.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att lämna
punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/97

§ 74 Information om årsredovisning för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby avseende år 2019
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige delges årsredovisning och revisionsberättelse för
stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2019 för information.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om årsredovisning för stiftelsen
Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2019”,
förvaltningsekonom Federico Dell ´Anna, 2020-05-15.
 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen
Tidaholm - Hökensås semesterby för 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/230

§ 75 Beslut om godkännande av projektering av förskola
Rosenberg
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar godkänna projekteringen avseende
förskolan på Rosenbergsområdet under förutsättning att kommunen
även i fortsättningen anordnar förskola i Madängsholm i
ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens överenskommelse.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 35 /2017 att ge i uppdrag till tekniska nämnden
och barn- och utbildningsnämnden att påbörja projekteringen av en ny
förskola på Rosenbergsområdet.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att godkänna
projekteringen och samhällsbyggnadsnämnden godkände den samma 202005-20.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna projekteringen under
förutsättning av kommunen säkerställer att förskoleverksamhet bedrivs i
Madängsholm i ändamålsenliga lokaler.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna
projekteringen avseende förskolan på Rosenbergsområdet under
förutsättning att kommunen även i fortsättningen anordnar förskola i
Madängsholm i ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens
överenskommelse.
- Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 138/2020 ”Beslut om godkännande av
projektering av förskola Rosenberg”, 2020-06-10.
 Tjänsteskrivelse ”Projektering förskola Rosenberg”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2020-06-10.
 Situationsplan Rosenberg,
 Rosenberg - planritning förskola
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om
Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 2020-06-09.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Rosenberg”,
skolchef Anneli Alm, 2020-04-21
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 74/2020 ”Beslut om
godkännande av projektering för ny förskola Rosenberg”, 2020-05-20.
 Kommunstyrelsen beslut 2018-02-07 ”Beslut om förstudie ny förskola
Rosenberg”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Sändlista
BUN
SBN

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2020/208

§ 76 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av
Hökensåsskolan.
- anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 119/2020 att föreslå kommunfullmäktige att
revidera investeringsbudget för 2020.
Syftet var att se över möjligheten att minska kommunens investeringsbudget
samt att kommunstyrelsens budgetberedning skulle ges möjlighet att bereda
investeringsbudgeten inför beslutet av strategisk plan och budget för 20212023.
Ärendet har därefter diskuterats i budgetberedningen där ett nytt förslag till
reviderad investeringsbudget har tagits fram.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att:
o utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för
ombyggnation av Hökensåsskolan.
o anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 125/2020 ”Beslut om reviderad
investeringsbudget 2020”, 2020-06-10.
 Ny investeringsbudget 2020, 2020-06-09.
 Kommunstyrelsen beslut § 119/2020 ”Beslut om reviderad
investeringsbudget 2020”, 2020-05-13.
Protokollsanteckning
Christopher Vipond (MP) lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag avstår
från att delta i beslutet då jag inser att MP inte har fått tillräckligt med
ekonomiskt underlag för att bedöma vilka investeringar bör lyftas ur den
reviderade investeringsbudgeten”.
Lennart Axelsson (C), Anneli Sandstedt (C) och Ulf Persson (C) lämnar
följande protokollsanteckning: ”Jag anser att investeringsbeloppen vad gäller
inventarier är se som maxbelopp. Varje nämnd bör noga pröva varje
inventarieinvestering och köpa så lite som möjligt eftersom ekonomin är kärv”:
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/192

§ 77 Beslut om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga till den beviljade motionen 2012
om att göra detaljplan i Ekedalen i listan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas
verkställs.
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat.
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år
2020.
Datum:
2016-10-31

Ärendenr:
2018/292

Ärende:
Handlingsplan utifrån
klimatavtal

Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen om att ta
fram en handlingsplan

Uppföljning:
Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

2017-09-25

2019/191

Lekplats o sittplatser
framför biblioteket

Ärendet bereds av kulturoch fritidsnämnden

2017-12-18

2017/297

Markförväv
Acklingakorset och
Suntaksrondellen

Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att
verkställa och
finansiera
medborgarförslag om
att anlägga lekplats och
sittplatser framför
biblioteket
Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att inleda
förhandlingar för inköp
av lämpliga
exploateringsytor för
industrifastigheter.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018-01-29

2017/322

Ny taxa för renhållning

Kommunfullmäktige
uppdrar till tekniska
nämnden att i samband
med budgetprocess för
2019 ta fram förslag till
taxa i enlighet med
kommunstyrelsens
uppdrag i beslut KS
§152/2017 (2017/216)

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att
föreslå kommunfullmäktige
anta ny taxa på sitt
sammanträde 2020-04-23.
Kommunstyrelsen
arbetsutskott beslutade
2020-05-27 att
återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnde
n för komplettering.

2019-03-25

2018/278

Revidering av
vindbruksplan

Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motion om att revidera
kommunens
vindbruksplan.
Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla
motionen.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige
beslutar att befintliga
byggnader på
Kaplanen 2 ska rivas
samt att uppdra åt
samhällsbyggnadsnäm
nden att genomföra
rivningen.

Ärendet bereds av
samhällsbyggnadsnämnde
n

2020-01-27

2019/435

Motion om att
kommunfullmäktiges
arbetsordning
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare samt att
reglementen som
reglerar
kommunstyrelse,
nämnder och utskott
omarbetas och
förtydligar
”majoritet/opposition”
för justerare enligt
intentionen i motionen.

2020-03-30

2020/71

Rivning av byggnader
på fastighet Kaplanen 2

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020-05-25

2019/215

Bildande av gemensam
måltidsenhet

Kommunfullmäktige
Ärendet bereds av
beslutar att bilda en
samhällsbyggnadsnämnde
gemensam
n
måltidsorganisation och
att
samhällsbyggnadsnäm
nden ska ansvara för
kommunens
måltidsorganisation
från och med 2021-0701.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
uppföljningen till handlingarna.
- Lennart Axelsson (C) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut och föreslår kommunfullmäktige besluta att den
beviljade motionen 2012 om att göra detaljplan i Ekedalen läggs till i
listan.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Axelsson.
Ordföranden ställer först Axelssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 130/2020 ”Beslut om uppföljning av ej
verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2020-06-10
 Tjänsteskrivelse ” Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av
kommunfullmäktige till och med maj år 2020”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2020-06-01

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 78 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden inleder med att rikta en tanke till pandemins offer.
Ordföranden tackar därefter för vårens arbete och meddelar att han efter
sommaren kommer kalla gruppledarna till överläggningar om höstens arbete.
Ordföranden upplyser om att samtliga ledamöter och ersättare kan hämta ut
sommarfika på Turbinen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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