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Kommunfullmäktige

Disponentvillan, 2020-01-27 kl. 18:00- 20.14
§§ 1-10

Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1: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), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S),
Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Sara Hammar (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C),
Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L),
Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Gunilla
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD),
Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Cathrine Karlsson (S), Christoffer Axelsson (S), Claes Andersson (KD)
Ersättare
Gunilla Djurberg (S), Anna Wik (MP), Christopher Vipond (MP), Roger Lundvold (KD), Per-Inge
Karlsson (C), Jenny Svensson (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (M), Per-Erik Vrang (M)
Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare
Justering
Utses att justera: Lisbeth Ider (V), Ida Davidsson (M)
Justeringens tid: 2020-02-03
Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Lisbeth Ider (V)

Ida Davidsson (M)
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Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-02-04 – 2020-02-26
Nämnd/styrelse
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-01-27
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Kommunledningskontoret, Stadshuset, Tidaholms kommun
Underskrift
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2020/17

§ 1 Godkännande av dagordning
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.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/18

§ 2 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor har anmälts inför sammanträdet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta lämna punkten.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/19

§ 3 Handlingar att anmäla
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Motion från Karin Olofsson (MP) att Tidaholms kommun går med i
regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.
 Motion från Gunilla Dverstorp (M) med flera att kommunfullmäktige
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få ekonomi i balans.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare Mathias Lundgren (L) i
kommunfullmäktige 2020-02-07.
 Interpellation från Karin Olofsson (MP) ställd till kommunstyrelsens
ordförande angående hanteringen av bifallen motion kring Unesco
Global Geopark.
 Rapport från Leader Östra Skaraborg kring slutrapporterade och
pågående projekt, indikatorer, ekonomi samt utfall per kommun
perioden 1 mars 2016 till 1 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ersättare Mathias Lundgren (L) i kommunfullmäktige till
handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om att Tidaholms
kommun går med i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige till
kommunstyrelsen för beredning.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om
kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få
ekonomi i balans till kommunstyrelsen för beredning.
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående hanteringen
av bifallen motion kring Unesco Global Geopark får ställas och ska
besvaras vid nästkommande sammanträde.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapport från Leader Östra
Skaraborg till handlingarna.
Sändlista
Mathias Lundgren
Anna-Karin Skatt
Karin Olofsson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/509

§ 4 Besvarande av interpellation ställd av Karin Olofsson (MP) till
kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S)
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16
en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående
besparingar kring verksamhet för ungdomar.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S) har besvarat
interpellationen skriftligt samt ger ett muntligt svar vid sammanträdet.
Karin Olofsson (MP), Birgitta Andersson (L), Zelal Sara Yesildeniz (S), Chris
Vipond (MP), Peter Friberg (M), Ingemar Johansson (L), Ulf Persson (S),
Karin Olofsson (MP), Bengt Karlsson (S), Peter Friberg (M), Bengt Karlsson
(S), Roger Lundvold (KD), Bengt Karlsson (S), Peter Friberg (M), Bengt
Karlsson (S), Zelal Sara Yesildeniz (S) lämnar replik i interpellationsdebatten.
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation, kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt
Karlsson (S)
 Interpellation från Karin Olofsson (MP).
Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sändlista
Karin Olofsson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

7

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-27

Kommunfullmäktige

2019/435

§ 5 Beslut om besvarande av motion om justering av protokoll
Sammanfattning av ärendet
Peter Friberg (M) med flera framhåller i en motion att det föreligger en risk att
en politisk gruppering kan styra skrivningen i ett beslut eftersom arbetsordning
och reglementen endast reglerar hur många som ska justera ett protokoll.
Motionärerna vill förebygga den risken med beslut om att protokoll i nämnder,
kommunstyrelsen och utskott ska justeras av ordförande samt en justerare
från den politiskt motsatta sidan. Om ordföranden representerar majoriteten
ska justeraren representera oppositionen och vice versa. Detsamma ska gälla
om sammanträdet leds av en ålderspresident.
Motionärerna yrkar på 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.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunfullmäktige har stor
frihet att bestämma formerna för justering av protokoll genom att föra in
bestämmelser om detta i sin arbetsordning samt i kommunstyrelsens och
nämndernas reglementen. Det är alltså fullt möjligt att föra in de bestämmelser
som motionärerna föreslår.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 7/2020 ”Beslut om besvarande av motion
om justering av protokoll”, 2020-01-08.
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om justering av protokoll”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-12-02.
 Motion om justering av protokoll (M), 2019-10-28.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sändlista
Peter Friberg
Kansliavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 6 Beslut om revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag
om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 128/2019, föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa enligt lag om tobak och
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen.
Det framgår av beslutet att samhällsbyggnadsnämnden kommer att teckna ett
samverkansavtal om gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning inom
tillståndsenheten i samverkan (TIS) avseende tillstånd och tillsyn enligt lag om
tobak och liknande produkter, alkohollagen gällande försäljning av folköl i butik
och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Med anledning av samverkansavtalet behöver taxan som Tidaholms kommun
har antagit vid tidigare tillfälle revideras.
Revideringen innebär att de som säljer folköl och receptfria läkemedel i butik
får betala 1500 kr i årlig avgift jämfört med en timavgift på 1073 kr med
nuvarande taxa.
Det framgår en tjänsteskrivelse författad av nämndsekreteraren på
samhällsbyggnadsförvaltningen, vilken ligger till grund för nämndens beslut,
att taxan behöver revideras enligt framtaget förslag för att
samhällsbyggnadsnämnden ska kunna teckna avtal med TIS. Detta eftersom
taxan behöver vara likvärdig i samtliga samarbetskommuner.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 3/2020 ”Beslut om revidering av taxa
enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen”, 2020-01-08.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa enligt lag om tobak och liknande
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, kommunsekreterare
Sofie Thorsell, 2019-11-28.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 128/2019 ”Beslut om taxa enligt
lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen”, 2019-11-14.
 Utkast - Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om
handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl
i butik enligt alkohollagen
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, nämndsekreterare
Robin Mogren Holmqvist, 2019-10-23.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa
receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen i enlighet med upprättat förslag.
- Runo Johansson (L) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämndens att bevaka och utvärdera samarbetet i
Tillståndsenheten i samverkan (TIS) innan nästa avtalsperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns
ett tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Johanssons tilläggsyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa enligt lag om tobak och
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och
lag om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen i enlighet med
upprättat förslag.
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämndens att bevaka och utvärdera samarbetet i
Tillståndsenheten i samverkan (TIS) innan nästa avtalsperiod.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/420

§ 7 Beslut om överlåtelse av fastighet Madäng 1:56 till Skara stift
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 116/2019, föreslå
kommunfullmäktige besluta att överlåta fastighet Madäng 1:56 till Skara stift
genom gåvobrev.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bland annat att en
handläggare på Skara stift har upptäckt att fastighet Madäng 1:56 ägs av
Tidaholms kommun. På fastigheten står Baltaks kyrka vilken ägs av Skara
stift. Skara stift har därför under våren inkommit med en förfrågan till
kommunen om att få Madäng 1:56 överlåten till stiftet.
Varken stiftet eller kommunen har känt till att fastigheten tillhör kommunen.
Kommunen har aldrig sett fastigheten som någon tillgång i den kommunala
verksamheten.
Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige bör besluta att skänka
fastigheten till Skara stift. Samtliga kostnader hänförliga till överlåtelsen, till
exempel ansökan om lagfart, ska belasta Skara stift.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 4/2020 ”Beslut om överlåtelse av fastighet
Madäng 1:56 till Skara stift”, 2020-01-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om överlåtelse av mark till Skara stift”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-11-20.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116/2019 ”Beslut om
överlåtelse av mark till Skara Stift avseende Baltaks kyrka, Madäng
1:56”, 2019-10-17.
 Fastighetskarta, 2019-03-13.
 Bilaga till förfrågan (avstyckningsbeskrivning - Baltak socken).
 Förfrågan från Skara stift, 2019-03-13.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta
fastigheten Madäng 1:56 till Skara Stift genom gåvobrev. Samtliga
kostnader hänförliga till överlåtelsen, till exempel ansökan om lagfart,
ska belasta Skara stift.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att överlåta fastigheten Madäng 1:56 till
Skara Stift genom gåvobrev. Samtliga kostnader hänförliga till
överlåtelsen, till exempel ansökan om lagfart, ska belasta Skara stift.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Skara stift
Ordförandes sign

Justerandes sign
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2018/319

§ 8 Beslut om entledigande från uppdrag Jessica Kjellgren (S)
Sammanfattning av ärendet
Jessica Kjellgren (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande, 2020-01-13
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Jessica
Kjellgren (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från
och med 2020-01-27.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jessica Kjellgren (S) från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2020-01-27.
Sändlista
Jessica Kjellgren
Länsstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/136

§ 9 Val av suppleant till lekmannarevisorer till de kommunala
bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB, Tidaholms
Bostad AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 42/2019 att 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. Beslutet anmäldes därefter
vid bolagens årsstämma 2019.
Inför beslutet hade revisorerna berett ärendet och överlämnat förslag till
kommunfullmäktige. I förslaget saknades dock förslag på suppleanter.
Revisorerna har därefter inkommit med förslag på suppleant till
lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen.
Beslutet om suppleant till lekmannarevisorerna ska anmälas vid bolagens
årstämma 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Val av suppleant till lekmannarevisorerna för de
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB”, 2020-01-17.
 Protokoll Revisorerna, § 2 ”Val av ersättare till lekmannarevisorer”
2019-05-28.
 Kommunfullmäktiges beslut § 42/2019 ”Val av lekmannarevisorer i de
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25.
 Protokoll Revisorerna, § 3 ”Val av lekmannarevisorer till de kommunala
helägda aktiebolag för tiden 2019-2022”, 2019-01-15.
Förslag till beslut
- Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta utse Ingegärd Rehn
till suppleant till lekmannarevisorer för Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB från och med 2020-0127 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar utse Ingegärd Rehn till suppleant till
lekmannarevisorer för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB från och med 2020-01-27 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Sändlista
Ingegärd Rehn
Tidaholms Energi AB
Ordförandes sign
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2020/17

§ 10 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om att kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad
kommer att flyttas till måndagen den 22 juni. Ordföranden tackar därefter
ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet avslutat klockan 20.14.
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