1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-25

Kommunfullmäktige

Disponentvillan, 2019-11-25 kl.17:30- 20.30
§§ 123-130
Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD)
2:e vice ordförande, Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna
Zöögling (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S),
Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Ulla Brissman (S), 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), Petri Niska (SD)
Tjänstgörande ersättare
Fahad Almedane (S) till och med § 125, Anders Johansson (S), från och med § 126, Cathrine
Karlsson (S), Henrik Lennartsson (S), Mimmi Pirttilä (S), Henrik Vang (V), Aili Räisänen (SD) till
och med § 125
Ersättare
Anders Johansson (S), till och med § 125, Monica Karlén (S), Christoffer Axelsson (S), Anna
Wik (MP), Christopher Vipond (MP), Claes Andersson (KD), Mikael Hallin (C), Jenny Svensson
(L), Fredrik Kvist (M) till och med § 127, Camilla Graaf (M)
Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare
Justering
Utses att justera: Ulla Brissman (S), Peter Friberg (M)
Justeringens tid: 2019-11-29
Underskrift sekreterare
Underskrift ordförande
Underskrift justerare

Utdragsbestyrkande

Anna Eklund

Erik Ezelius (S)

Ulla Brissman (S)

Peter Friberg (M)

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2019-12-02 – 2019-12-24
Nämnd/styrelse
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-25
Protokollet förvaras:
Kommunledningskontoret, Stadshuset, Tidaholms kommun
Underskrift
Anna Eklund

Utdragsbestyrkande

2019-11-25
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Innehållsförteckning
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Utdragsbestyrkande

Godkännande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Handlingar att anmäla
Allmänpolitisk debatt
Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut om upphävande av handlingsplan vid dödsfall
Beslut om entledigande från uppdrag Marianne Gustafsson
(S)
Mötets avslutande
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2019/14

§ 123 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

Utdragsbestyrkande
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§ 124 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

Utdragsbestyrkande
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§ 125 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom Fröjereds samhälle.
 Tidaholmsförslag om kameraövervakade ytor i centrala Tidaholm.
 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde, 2019-10-08
”Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018”.
 Skaraborgs kommunalförbund beslut § 60 Beslut om delårsrapport
2019.
 Tolkförmedling Väst beslut § 377 Budget och verksamhetsplan 20202022.
 Budget och verksamhetsplan 2020-2022 Tolkförmedling Väst
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och
omvårdnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
gång- och cykelväg genom Fröjereds samhälle till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
• Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta Tidaholmsförslag om
kameraövervakade ytor i centrala Tidaholm till kommunstyrelsen för
beredning.
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga protokollutdrag från
regionfullmäktige om ansvarsfrihet för samordningsförbunden för
verksamhetsåret 2018 till handlingarna.
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från Skaraborgs
kommunalförbund beslut om delårsrapport 2019 till handlingarna.
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut och handlingar från
Tolkförmedling Väst om Budget och verksamhetsplan 2020-2022 till
handlingarna.
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga kvartalsrapporten Ej verkställda
beslut till handlingarna.
Sändlista
Förslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden
Region Väst
Skaraborgs kommunalförbund
Tolkförmedling Väst

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126 Allmänpolitisk debatt
Sammanfattning av ärendet
”Ett jämställt Tidaholm.”
Huvudanförande: Mimmi Pirttilä (S)
Talarlista: Runo Johansson (L), Zelal Sara Yesildeniz (S).
”Vad och hur, eller delegations och attesträtt, vem tar ansvar?”
Huvudanförande: Peter Friberg (M).
Talarlista: Zelal Sara Yesildeniz (S), Peter Friberg (M).
”Kommunens miljöarbete.”
Huvudanförande: Lennart Axelsson (C).
Talarlista: Tony Pettersson (S), Karin Olofsson (MP).
”Hur ska vi ha det? (varifrån skall vi som politiker få vår information?)”
Huvudanförande: Ingemar Johansson (L).
Talarlista: Bengt Karlsson (S), Birgitta Andersson (L), Lisbeth Ider (V), Lennart
Axelsson (C), Runo Johansson (L), Zelal Sara Yesildeniz (S), Lena Andersson
(S) Marika Lund (SD), Peter Friberg (M), Lena Andersson (S), Zelal Sara
Yesildeniz (S), Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Marika Lund
(SD), Henrik Vang (V).
Då Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas anmält snarlika ämnen
slås deras debattämnen ihop.
”Levande landsbygd och Landsbygdsutveckling”
Huvudanförande: Krister Rohman (KD) och Marika Lund (SD).
Talarlista: Birgitta Andersson (L) Henrik Vang (V), Zelal Sara Yesildeniz (S),
(S), Lennart Axelsson (C), Marika Lund (SD), Lena Andersson (S) Peter
Friberg (M), Birgitta Andersson (L), Henrik Vang (V) Ulf Alteg (M), Lennart
Axelsson (C), Zelal Sara Yesildeniz (S) Ulf Alteg (M), Peter Friberg (M) Zelal
Sara Yesildeniz (S), Ingemar Johansson (L) Christopher Vipond (MP).
”Barn har rätt att må bra. Kommunens ansvar.”
Huvudanförande: Karin Olofsson (MP).
Talarlista: Lisbeth Ider (V), Lennart Axelsson (C), Birgitta Andersson (L), Karin
Olofsson (MP), Lena Andersson (S), Ingemar Johansson (L).
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 71/2019, att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning. Revideringen gjordes med anledning av införande av e-förslag.
Det framgår av brödtexten i beslutet att kommunfullmäktiges presidie hade
gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att
ersätta medborgarförslag med e-förslag.
Första steget i införandeprocessen var att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning för att lägga till nya bestämmelser om e-förslag. Nästa steg var
kommunstyrelsen skulle anta en riktlinje för e-förslag som närmare skulle
presentera hur förslagen ska hanteras och fungera. Därefter skulle
kommunledningsförvaltningen ta fram en kommunikationsplan samt starta upp
det system som ska hantera e-förslagen.
Det framgår även av brödtexten i beslutet att när ovanstående är gjort ska
e-förslagen lanseras samt att när lanseringen är gjord ska arbetsordningen tas
upp till revidering igen för att ta bort bestämmelserna om medborgarförslag
som då har ersatts med e-förslag.
Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för e-förslag och
kommunledningsförvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan samt
håller på att starta upp systemet. Lanseringen är planerad till den 1 november.
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 185/2019 ”Beslut om revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2019-11-06.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-10-07.
 Kommunfullmäktiges beslut § 71/2019 ”Beslut om revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av införande av eförslag”, 2019-05-27.
 Utkast – Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med upprättat förslag.
- Peter Friberg framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag
att § 32 inleds med ”Den som är folkbokförd i kommunen får väcka eförslag”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns
ett tilläggsyrkande.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer först proposition på Fribergs 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 kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med upprättat förslag efter gjorda
textredigeringar.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 128 Beslut om upphävande av handlingsplan vid dödsfall
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har i dagsläget en handlingsplan vid dödsfall som antogs
av kommunfullmäktige år 2001.
Utifrån den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen för styrdokument och en
löpande översyn har det bedömts att handlingsplanen för dödsfall bör
revideras och omarbetas till en rutin vid medarbetares bortgång. Rutiner antas
på tjänstepersonsnivå.
Genom att upphäva den tidigare handlingsplanen vid dödsfall kan
personalchef fastställa en ny rutin vid medarbetares bortgång.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 187/2019 ”Beslut om upphävande av
handlingsplan vid dödsfall”, 2019-11-06.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av handlingsplan vid dödsfall”,
personaladministratör Danilo Mihajlovic, 2019-06-27.
 Handlingsplan vid dödsfall.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
”Handlingsplan vid dödsfall”.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Handlingsplan vid dödsfall”.
Sändlista
Personalavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129 Beslut om entledigande från uppdrag Marianne Gustafsson
(S)
Sammanfattning av ärendet
Marianne Gustafsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande, 2019-11-10.
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marianne Gustafsson (S)
från sitt uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marianne Gustafsson (S)
från sitt uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.
Sändlista
Marianne Gustafsson
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 20.30.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

