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§§ 30-46
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), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S),
Lennart Rehn (S) till och med § 33, Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp
Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Peter Ezelius (S) till och med § 33,
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), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund
(SD), Lennart Nilsson (SD), Marianne Andersson (-), Jan Andersson (-), Petri Niska (SD)
Tjänstgörande ersättare
Fredrik Kvist (M), Georgos Moschos (S) från och med § 34, Sara Hammar (S)från och med §
34.
Ersättare
Georgos Moschos (S) till och med § 33, Sara Hammar (S) till och med § 33, Fahad Almedane
(S), Cathrine Karlsson (S), Henrik Lennartsson (S), Mimmi Pirttilä (S), Arne Andersson (S),
Henrik Vang (V), Anna Ider (V), Annica Snäll (MP), Christopher Vipond (MP), Roger Lundvold
(KD) till och med § 33, Mikael Hallin (C), Per-Inge Karlsson (C), Mats Falk (L), Jenny Svensson
(L), Camilla Graaf (M), Per-Erik Vrang (M), Per Nordström (SD)
Tjänstemän
Anna Eklund, kanslichef, tillika sekreterare
Övriga
Jan Malmgren, förbundsdirektör, Skaraborgs kommunalförbund, § 33
Justering
Utses att justera: Othmar Fiala (S), Ulf Persson (C)
Justeringens tid: 2019-03-29
Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Othmar Fiala (S)
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2019/14

§ 30 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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2019/16

§ 31 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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2019/15

§ 32 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och
omvårdnadsnämnden.
 Beslut från revisorerna ”Val av auktoriserad revisor till Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, 2019-0320.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga kvartalsrapporten Ej verkställda
beslut till handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga Beslut från revisorerna till
handlingarna.
Sändlista
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/96

§ 33 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
 Kommunstyrelsens beslut § Beslut om organisationsförändring för
Skaraborgs kommunalförbund”, 2019-03-06.
 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättat förslag på nytt arbetssätt och ny organisation för Skaraborgs
kommunalförbund.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny
förbundsordning.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag på nytt
arbetssätt och ny organisation för Skaraborgs kommunalförbund.
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning.
Sändlista
Skaraborgs kommunalförbund.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/114

§ 34 Besvarande av interpellationen ställd till ordförande i barnoch utbildningsnämnden angående barnomsorg i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Andersson (L) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-0225 en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående
hur barn- och utbildningsnämndens ordförande anser att barnomsorgen ska
lösas för invånarna i Madängsholm efter år 2021.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson (S) har besvarat
frågan i en skrivelse samt ger ett muntligt svar vid sammanträdet.
Birgitta Andersson (L) lämnar replik i interpellationsdebatten.
Runo Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Peter Friberg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Krister Rohman (KD) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Marika Lund (SD) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Lisbeth Ider (V) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Karin Olofsson (MP) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Roger Lundvold (KD) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Lena Andersson (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Peter Friberg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Birgitta Andersson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Lena Andersson (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Anna-Karin Skatt (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Runo Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Peter Friberg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Birgitta Andersson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Lena Andersson (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Karin Olofsson (MP) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Marika Lund (SD) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Ingemar Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Anna-Karin Skatt (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Michelle Hjerp Holmén (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Runo Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Anna-Karin Skatt (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Ulf Alteg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Lena Andersson (S) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Ulf Alteg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Ingemar Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation, barn- och utbildningsnämndens ordförande,
2019-03-20.
 Interpellation från Birgitta Andersson (L).
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen är
besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sändlista
Birgitta Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/113

§ 35 Besvarande av interpellation ställd till ordförande i social- och
omvårdnadsnämnden angående avgifter inom äldreomsorgen
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-0225 en interpellation till social- och omvårdnadsnämndens ordförande
angående hur Tidaholm har hanterat den i år införda public serviceavgiften vid
beräkning av avgifter.
Social- och omvårdnadsnämndens ordförande Anna Zöögling (S) har besvarat
frågan i en skrivelse samt ger ett muntligt svar vid sammanträdet.
Gunilla Dverstorp (M) lämnar replik i interpellationsdebatten.
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation, social- och omvårdnadsnämndens ordförande,
2019-03-20.
 Interpellation från Gunilla Dverstorp (M).
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen är
besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sändlista
Gunilla Dverstorp

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/163

§ 36 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 beslut § 55/2019 ”Beslut om besvarande av motion
om ljusföroreningar”, 2019-03-06.
 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
- Lennart Axelsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
och Axelssons. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ:
Bifall till Axelssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA 31
NEJ: 7
AVSTÅR: 3
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S),
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (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), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida
Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Ulf Alteg (M), Henrik
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Petri Niska (SD), Erik
Ezelius (S), Zelal-Sara Yesildeniz (S).
Följande röstar NEJ:
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart
Axelsson (C), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L) Krister Rohman
(KD).
Följande AVSTÅR:
Runo Johansson (L), Marianne Andersson (-), Jan Andersson (-).
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart
Axelsson (C), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L) Krister Rohman
(KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. ”Vi reserverar oss
mot Kommunfullmäktiges avslag av motionen om ljusföroreningar. Vi anser att
fördelarna med motionen är starkare för miljön är än nackdelarna för
invånarna i Tidaholm.”
Sändlista
Lennart Axelsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/278

§ 37 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 beslut § 56/2019 ”Beslut om besvarande av motion
om revidering av kommunens vindbruksplan”, 2019-03-06.
 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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
- Ambjörn Lennartsson (M) och Karin Olofsson (MP), Ingemar
Johansson (L) och Peter Friberg (M) föreslår kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
- Tony Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
och Lennartssons. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ:
Bifall till Lennartssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA 20
NEJ: 21
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Lennartssons förslag.
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S),
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (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), Erik Ezelius (S), Zelal-Sara Yesildeniz (S).
Följande röstar NEJ:
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), Fredrik Kvist (M), Ulf Alteg (M), Henrik
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Marianne Andersson
(-), Jan Andersson (-). Petri Niska (SD), Krister Rohman (KD).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sändlista
Ambjörn Lennartsson.
Samhällsbyggnadsnämnden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/261

§ 38 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 kommunstyrelsen 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 beslut § 57/2019 ”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
- Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att formuleringen
”Besluta att ta till sig informationen” ska upphöra.
- Gunilla Dverstorp (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/445

§ 39 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 beslut § 52/2019, ”Beslut om förvärv av
skogsfastighet Suntak 11:12”, 2019-03-06.
 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva
fastighet Suntak 11:12 till en köpeskilling av 900 000 kronor. Medel för
köpet belastar budgeten för investeringsreserven.
- Anna-Karin Skatt (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
 Lennart Axelsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att inte
förvärva den aktuella fastigheten
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
och Axelssons. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastighet Suntak 11:12 till en
köpeskilling av 900 000 kronor. Medel för köpet belastar budgeten för
investeringsreserven.
Reservation
Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C) och Anneli Sandstedt (C) reserverar sig
mot beslut med följande motivering. ”Vi reserverar oss mot beslutet eftersom
vi anser att kommunen i första hand bör utnyttja egen mark för framtida
industritomter. Kommunen äger mycket mark i väster och nordväst om
Eldaren. Det har ett bättre läge så att anställda lättare kan gå eller cykla till
jobbet. Här finns också vatten och avlopp och möjligheter att ansluta till
fjärrvärme. Läget vid Suntaksrondellen kräver stora investeringar beträffande
vatten, avlopp, gång- och cykelvägar. Sammantaget anser vi att
klimatpåverkan blir mindre om industritomter läggs närmare tätorten och att
fördelarna med industritomter närmare tätorten överväger. Det känns viktigare
att ha färdiga industritomter med axcesspunkter som gynnar företagen och de
som arbetspendlar på ett klimat och miljömässigt sätt.”
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden.
Ekonomiavdelningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

18

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-25

Kommunfullmäktige

2018/174

§ 40 Beslut om antagande av policy för inköp och upphandling
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen 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 beslut § 47/2019 ”Beslut om antagande av policy
för inköp och upphandling”, 2019-03-06.
 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Policy
för inköp och upphandling”, att gälla för Tidaholms kommun och dess
bolag.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
”Riktlinjer för upphandling i Tidaholms kommun” som antogs av
kommunfullmäktige § 167/2008.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Policy för inköp och
upphandling”, att gälla för Tidaholms kommun och dess bolag.
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för upphandling i
Tidaholms kommun” som antogs av kommunfullmäktige § 167/2008.
Sändlista
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/135

§ 41 Val av styrelse i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta val av sju 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. Kommunfullmäktige ska även förrätta val av en ordförande och en vice
ordförande i de kommunala bolagen.
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala
bolagen utgöras av samma ledamöter.
Valberedningen har berett ärendet.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 6/2019 ”Val av styrelse i de kommunala
bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms
Bostad AB”, 2019-03-25
 Tjänsteskrivelse ” Val av styrelse i de kommunala bolagen Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, kanslichef
Anna Eklund, 2019-03-13.
Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 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

Ordförandes sign

-

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 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

-

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
 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


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.

Sändlista
De valda
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

21

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-25

Kommunfullmäktige

2019/136

§ 42 Val av lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta val av revisorer till de kommunala bolagen
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden
efter den ordinarie bolagsstämman 2019 till och med ordinarie bolagsstämma
2023.
Revisorerna har berett ärendet och överlämnat förslag till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 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 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.
Kommunfullmäktiges beslut
 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.
Sändlista
De valda
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/325

§ 43 Val av huvudmän Tidaholms Sparbank 2019-2023
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta val av elva huvudmän till Tidaholms sparbank
för tiden efter 2019 års sparbanksstämma till och med 2023 års
sparbanksstämma. Valberedningen har berett ärendet.
Beslutsunderlag
 valberedningens beslut § 2/2019 ” Val av huvudmän Tidaholms
Sparbank 2019-2023”, 2019-03-20.
 Skrivelse från Tidaholms sparbank ”Val av huvudmän Tidaholms
sparbank”, 2018-10-11

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande
personer till huvudmän till Tidaholms sparbank för tiden efter 2019 års
sparbanksstämma till och med 2023 års sparbanksstämma:
- Lena Ezelius (S)
- Anna-Karin Skatt (S)
- Helena Qvick (S)
- Per- Ola Olausson (S)
- Malin Andersson (S)
- Hajrudin Abdihodzic (V)
- Ida Davidsson (M)
- Ambjörn Lennartsson (M)
- Per Inge Karlsson (C)
- Åsa Bergman (L)
- Claes Andersson (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till huvudmän till
Tidaholms sparbank för tiden efter 2019 års sparbanksstämma till och
med 2023 års sparbanksstämma:
- Lena Ezelius (S)
- Anna-Karin Skatt (S)
- Helena Qvick (S)
- Per- Ola Olausson (S)
- Malin Andersson (S)
- Hajrudin Abdihodzic (V)
- Ida Davidsson (M)
- Ambjörn Lennartsson (M)
- Per Inge Karlsson (C)
- Åsa Bergman (L)
- Claes Andersson (KD)
Sändlista
De valda. Tidaholms sparbank
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/403

§ 44 Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter
Helena Gustafsson (M)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta ett fyllnadsval för ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Helena Gustafsson (M).
Valberedningen har berett ärendet.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 4/2019 ” Fyllnadsval av ersättare i kulturoch fritidsnämnden efter Helena Gustafsson (M)”, 2019-03-20.
 Kommunfullmäktiges beslut § 18/2019 ”Handlingar att anmäla”, 201902-25
Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Per- Erik
Vrang (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Per- Erik Vrang (M) till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Sändlista
Per-Erik Vrang.
Kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/414

§ 45 Fyllnadsval av representant i styrelsen för Hellidens
folkhögskolas skolsamråd efter Helena Gustafsson
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval för representant i styrelsen för
Hellidens folkhögskolas skolsamråd efter Helena Gustafsson (M).
Valberedningen har berett ärendet.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 5/2019 ” Fyllnadsval av representant i
styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd efter Helena
Gustafsson”, 2019-03-20.
 Kommunfullmäktiges beslut § 18/2019 ”Handlingar att anmäla”, 201902-25.
Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Per Erik
Vrang (M) till representant i styrelsen för Hellidens folkhögskolas
skolsamråd .
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Per Erik Vrang (M) till
representant i styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd .
Sändlista
Hellidens Folkhögskola
Per Erik Vrang

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/14

§ 46 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 20.50.
Oppositionsråd Runo Johansson tackar för uppvaktningen på sin 50-års dag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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