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2019/14

§ 47 Godkännande av dagordning

Sammanfattning av ärendet
Ordförande inleder med en tyst minut för att hedra minnet av avlidne 
kommunfullmäktigeledamoten Lennart Rehn (S). 

Ordföranden lämnar därefter 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.
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2019/16

§ 48 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Annelie Andersson ställer Maria Alfredssons anmälda frågor angående barn- 
och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av förskolan Lindblomman i 
Madängsholm.

- Hur kan man försvara en nedläggning av Förskolan Linblomman och 
inte budgeterat för en nybyggd förskola i Madängsholm när det står i 
översiktsplanen att Madängsholm är ett prio område där det bör finnas 
inslag av närservice? Vilken typ av närservice menar de då?

- Borde man inte ha budgeterat med en nybyggd förskola om 
Linblomman anses utdömd?

Mona Persson ställer följande frågor angående barn- och 
utbildningsnämndens beslut om nedläggning av förskolan Lindblomman i 
Madängsholm.

- Kan BUN verkligen ha makt att besluta om nedläggning av förskolan 
när så många berörs, inte bara av skolan, utan konsekvenserna som 
följer? 

- Föräldrar som bor i Tidaholm och arbetar i Mullsjö, Falköping, 
Jönköping kan väl också vilja ha sina barn i förskolan i Holma? 

- Alla fastigheter behöver väl underhåll. Är Linblomman så sliten att den 
inte ens går att renovera?

- Varför inte satsa på en ny förskola? Enkäten som gjorts av medlemmar 
i Samhällsföreningen visar ju tydligt att underlag finns.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson (S) besvarar 
frågorna från Maria Alfredsson och Mona Persson. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågorna från Maria Alfredsson och 

Mona Persson är besvarade.

Sändlista
Maria Alfredsson
Mona Persson
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2019/15

§ 49 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i Madängsholm 

som ska vara färdigställd till år 2021. 
 Motion från Gunilla Dverstorp (M) om hantering av public 

serviceavgiften vid beräkning av den enskildes nettoinkomst till 
kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om 

byggnation av en ny förskola i Madängsholm som ska vara färdigställd 
till 2021 till kommunstyrelsen för beredning.

 Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta Gunilla Dverstorp (M) med 
fleras motion om hantering av public serviceavgiften vid beräkning av 
den enskildes nettoinkomst till kommunstyrelsen för beredning.

Sändlista
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
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2019/157

§ 50 Information om årsredovisning för de kommunala bolagen 
avseende år 2018

Sammanfattning av ärendet
Mattias Andersson, VD Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostads AB och 
Tidaholms Elnät AB, informerar om årsredovisning för bolagen avseende år 
2018.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 66/2019 ”Information om årsredovisning 

för de kommunala bolagen avseende år 2018”, 2019-04-03.
 Tjänsteskrivelse ”Information om årsredovisning för de kommunala 

bolagen avseende år 2018”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2019-03-25.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sändlista
Tidaholms Energi AB
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2018/223

§ 51 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl 
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket för med sig att åldersbaserade 
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka.

Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat 
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den 
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att 
specialisera sig inom området och ge bättre vård.

Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge social- 
och omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholm.

Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som
föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 81/2019 ”Beslut om besvarande av motion 

om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en 

demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-05.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar 

på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”, 
2019-02-19.

 Motion om demensboende (M, C, L, KD, MP), 2018-05-28.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.
- Anna Zöögling (S) och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
- Gunilla Dverstorp (M) föreslår att ärendet ska återremitteras till 

kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknas. 

- Birgitta Andersson (L), Runo Johansson (L), Lennart Axelsson (C) 
Ingemar Johansson (L) yrkar bifall till Gunilla Dverstorps förslag om 
återremiss. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
och Dvertorps förslag om återremiss.
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Hon ställer först Dverstorps förslag om återremiss under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.  

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

JA:
Ärendet ska avgöras idag.

NEJ:
Bifall till Dverstorps förslag om återremiss. 

Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 19
AVSTÅR: 1

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Dverstorps förslag om 
återremiss. 

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), Cathrine Karlsson (S), 
Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Anna Ider (V), Lisbeth Ider (V), Karin 
Olofsson (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (S) Henrik Lennartsson (S)

Följande röstar NEJ: 
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart 
Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Gunilla 
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Marianne Andersson (-), Jan 
Andersson (-), Petri Niska (SD), Krister Rohman (KD)

Följande AVSTÅR:
Peter Friberg (M)

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till 

kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknas. 

Sändlista
Fredrik Kvist
Kommunstyrelsen
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2018/131

§ 52 Beslut om besvarande av motion om detaljplan för villatomter 
i Ekedalen

Sammanfattning av ärendet
Lennart Axelsson (C) med flera har lämnat in en motion där det föreslås att 
detaljplanen för Ekedalen ska utföras och skickas ut för samråd senast 
2019-06-30.

Motiveringen är att kommunfullmäktige 2012-04-23 beslutade att uppdra åt 
miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan på tre till fyra tomter 
på kommunal mark. Detta är inte utfört och fanns inte heller med i nämndens 
plan för år 2018.

Motionen har skickats på remiss till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och 
byggnadsnämnden upphörde vid årsskiftet 2018-2019 och därför har 
samhällsbyggnadsnämnden yttrat sig i ärendet. Samhällsbyggnadsnämnden 
har beslutat, § 28/2019, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad då nämnden bedömer att detaljplanen kan gå ut på 
samråd innan 31 december år 2019.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 82/2019 ”Beslut om besvarande av motion 

om detaljplan för villatomter i Ekedalen”, 
2019-04-03.

 Tjänsteskrivelse ”Motion om detaljplan Ekedalen”, kommunjurist Jenny 
Beckman, 2019-03-05.

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 28/2019 ”Beslut om yttrande 
angående motion gällande detaljplan i Ekedalen”, 2019-02-21.

 Motion om detaljplan Ekedalen (C, L, KD, MP), 2018-03-26. 
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 31/2018 ”Beslut om 

prioriteringslista för detaljplaner”, 2018-03-14.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om prioriteringslista för upprättande 

av detaljplaner”, miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-02-21.
 Kommunfullmäktiges beslut § 47/2012 ”Besvarande av motion om att 

erbjuda byggnadstomter i Ekedalen”, 2012-04-23.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 

ska anses vara besvarad. 
- Tony Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Sändlista
Lennart Axelsson
Samhällsbyggnadsnämnden
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2018/277

§ 53 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa tysta och 
opåverkade områden

Sammanfattning av ärendet
Ambjörn Lennartsson (M) har lämnat in en motion där han föreslår att 
kommunen snarast ska inventera och fastställa kommunens tysta och stora 
opåverkade områden samt hur de fortsatt ska kunna fredas. 

Ärendet har beretts av dåvarande miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden 
föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen.

Nämnden framhåller i sitt yttrande att Tidaholms kommun för närvarande 
arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I arbetet med översiktsplanen 
ingår att ta ställning till om tysta områden ska fastställas och pekas ut samt 
vilken definition av tyst område som i så fall ska användas. Eftersom arbetet 
med översiktplanen pågår bedömer nämnden att det inte är lämpligt att i detta 
skede fastställa kommunens tysta och stora opåverkade områden eftersom 
det skulle vara att föregå översiktsplansprocessen. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 83/2019 ”Beslut om besvarande av motion 

om att tillskapa tysta och opåverkade områden”, 2019-04-03.
 Tjänsteskrivelse ”Motion om att inventera och fastställa kommunens 

tysta och stora opåverkade områden”, kanslichef Anna Eklund, 
2019-02-04.

 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 122/2018 ”Beslut om yttrande 
angående motion om att inventera och fastställa kommunens tysta och 
opåverkade områden”, 2018-11-14.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om motion om att inventera och 
fastställa kommunens tysta och stora opåverkade områden”, miljö- och 
byggnadschef Peter Lann, 2018-10-22.

 Motion om att inventera och fastställa kommunens tysta och stora 
opåverkade områden (M), 2018-07-30.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.
- Ambjörn Lennartsson (M) och Gunilla Dverstorp (M) föreslår att 

kommunfullmäktige ska besluta att motionen ska anses vara besvarad. 
- Tony Pettersson (S) och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
och Lennartssons med flera. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

NEJ:
Bifall till Lennartssons förslag. 

Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 20

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mimmi Pirttilä (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Cathrine Karlsson (S), 
Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Karin Olofsson (MP), Anna Ider (V), 
Lisbeth Ider (V), Zelal-Sara Yesildeniz (S) Henrik Lennartsson (S)

Följande röstar NEJ: 
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), 
Marianne Andersson (-), Jan Andersson (-)Petri Niska (SD), Krister Rohman 
(KD)

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sändlista
Ambjörn Lennartsson
Samhällsbyggnadsnämnden
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2017/195

§ 54 Beslut om godkännande av projekteringen av idrottshall

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden (numera 
samhällsbyggnadsnämnden) att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera byggnation av 
dels idrottshall och dels idrottshall med komplementyta för gymnastik.

Kommunfullmäktige beslutade, § 25/2018, att ge i uppdrag till tekniska 
nämnden att projektera två alternativ ett alternativ för 30 mnkr och ett 
alternativ för 50 mnkr. 

I investeringsbudgeten finns 30 miljoner kronor avsatt för en ny idrottshall. 
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut, § 30/2019, innebär ytterligare en hall 
ökade driftkostnader på 2,7 mnkr per år. De ökade driftkostnaderna ska 
belasta berörda nämnder utifrån deras nyttjandegrad av hallen. Hur denna 
kostnad fördelas kommer att fastställas i samband med framtagning av rutin 
för internhyresberäkningar.

En större hall med ökad investeringsutgift medför ökade driftkostnader. Om 
investeringsutgiften ökar till 60 mnkr ökar kapitalkostnader och lånekostnader 
till ca 4,7 mnkr. Detta i sin tur ökar kravet på ytterligare anpassningar på 
kommunens befintliga verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 
föreslå byggnation av en idrottshall med spelyta på 40*20 m för skolans behov 
samt för föreningslivet. Hallen samt inventarier till hallen ska inrymmas inom 
anslagen budget som uppgår till 30 mnkr.

Kommunen har de kommande åren en ekonomi som innebär att samtliga 
verksamheter kommer behöva anpassa sina befintliga verksamheter. En 
investering och tillkommande driftkostnad på 2,7 miljoner kronor innebär att 
anpassningar motsvarande denna summa måste ske inom befintliga 
verksamheter.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 71/2019 ”Beslut om godkännande av 

projektering av idrottshall”, 2019-04-03.
 Tjänsteskrivelse ”Byggnation av ny idrottshall”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2019-01-09.
 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 30/2019 ”Beslut om projektering 

idrottshall”, 2019-03-19.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 42/2019 ”Beslut om att 

godkänna projektering idrottshall Rosenberg”, 2019-03-14.
 Tekniska nämnden beslut § 137/2018 ”Beslut angående komplettering 

ny idrottshall Rosenberg” 2018-12-13. 
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 Kommunfullmäktige beslut § 25/2018 ”Beslut om Idrottshall”, 
2018-02-26

 Kultur- och Fritidsnämndens beslut § 50/2017 ”Ansökan om förstudie 
för ny idrottshall”, 2017-06-05

 Skiss A-40-1-110 Idrottshall Rosenberg.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag 

till samhällsbyggnadsnämnden att upphandla en idrottshall med 
spelyta 40*20 m som ryms inom investeringsbudgeten på 30 miljoner 
kronor.

- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
- Ingemar Johansson (L) föreslår att ärendet ska återremitteras till 

kommunstyrelsen för att utreda möjligheten att bygga en hall som 
täcker endast skolans behov och den tilltänkta tillbyggnaden för TGS 
behov. 

- Peter Friberg (M), Lennart Axelsson (C) Birgitta Andersson (L) yrkar 
bifall till Ingemar Johanssons förslag om återremiss. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
och Johanssons förslag om återremiss.

Hon ställer först Johanssons förslag om återremiss under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.  

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

JA:
Ärendet ska avgöras idag.

NEJ:
Bifall till Johanssons förslag om återremiss. 

Omröstningen utfaller med:
JA: 20
NEJ: 17
AVSTÅR: 4

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Johanssons förslag om att 
återremiss. 

Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mimmi Pirttilä (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Cathrine Karlsson (S), 
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Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Anna Ider (V), Lisbeth Ider (V), Zelal-
Sara Yesildeniz (S) Henrik Lennartsson (S)

Följande röstar NEJ: 
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), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart 
Nilsson (SD), Marianne Andersson (-), Jan Andersson (-) Krister Rohman (KD)

Följande AVSTÅR:
Karin Olofsson (MP), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Petri Niska (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för att utreda möjligheten att bygga en hall som 
täcker endast skolans behov och den tilltänkta tillbyggnaden för TGS 
behov.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2018/385

§ 55 Beslut om antagande av taxa för resa till dagverksamhet och 
daglig verksamhet

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller i beslut, § 130/2018, att social- och 
omvårdnadsnämnden har antagit en riktlinje för resor som sker till 
dagverksamhet och daglig verksamhet. Med anledning av detta anser 
nämnden att taxan för den här typen av resor bör justeras då det i dagsläget 
inte finns någon enhetlig sådan.

Nämnden har tagit fram förslag på taxa och föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta densamma.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 75/2019 ”Beslut om antagande av taxa för 

resa till dagverksamhet och daglig verksamhet”, 2019-04-03
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av taxa för resa till dagverksamhet och 

daglig verksamhet”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-05.
 Utkast – Taxa för resa till dagverksamhet och daglig verksamhet.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 130/2018 ”Taxa för resor till 

dagverksamhet och daglig verksamhet”, 2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till taxa för resor till dagverksamhet och 

daglig verksamhet”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2018-11-30.
 Riktlinje för resor till dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet 

(LSS).

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för 

resa till dagverksamhet och daglig verksamhet att gälla från och med 
2019-05-01.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för resa till dagverksamhet 

och daglig verksamhet att gälla från och med 2019-05-01.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
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2019/123

§ 56 Beslut om rapport över medborgarförslag som har beretts 
och beslutats av nämnder

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap 27 a § kommunallagen att en nämnd som handlägger 
medborgarförslag minst en gång om året ska informera kommunfullmäktige 
om beslut som fattats i ärendena.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i 
oktober.

Rapporten visar att sju medborgarförslag har beretts och beslutats av 
nämnder sedan den förra sammanställningen gjordes i oktober.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 86/2019 ”Beslut om rapport över 

medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder”, 2019-
04-03.

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag som har beretts och 
beslutats av nämnder 2018-09-04 - 2019-03-19”, kommunsekreterare 
Sofie Thorsell, 2019-03-18.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2019/123

§ 57 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag som 
har inkommit till fullmäktige men inte slutbehandlats av 
fullmäktige eller nämnd

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av §§ 31-32  i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Den första redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2017-03-27 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.

Rapporten visar att det är åtta motioner och sex medborgarförslag som har 
inkommit till fullmäktige men inte slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2019 ” Beslut om rapport över motioner 

och medborgarförslag som har inkommit till fullmäktige men inte 
slutbehandlats av fullmäktige eller nämnd”, 2019-04-03.

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag som 
har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2019-03-19 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-18.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 

rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2018/319

§ 58 Beslut om entledigande från uppdrag Peter Ezelius (S)

Sammanfattning av ärendet
Peter Ezelius (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”beslut om enledigande från uppdrag Peter Ezelius 

(S), kanslichef Anna Eklund, 2019-04-17.
 Begäran om entledigande, 2019-04-16. 

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Ezelius (S) från sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Ezelius (S) från sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Sändlista
Peter Ezelius
Länsstyrelsen
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2019/14

§ 59 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 20.50.
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