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2018/38

§ 140 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.
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2018/36

§ 141 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om att Tidaholms kommun ska införa 

medicindispenseringrobot/medicindispenser för personer med 
långvarig medicinering vilken sköts i hemmet eller på annan plats.

 Medborgarförslag om att det ska bli fler platser till förskolan i Fröjered.
 Förteckning av Gruppledare de politiska partierna representerade i 

kommunfullmäktige.
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och 

omvårdnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

 Hänskjuta medborgarförslaget om att Tidaholms kommun ska införa 
medicindispenseringrobot/medicindispenser för personer med 
långvarig medicinering vilken sköts i hemmet eller på annan plats till 
social- och omvårdnadsnämnden för beredning och beslut.

 Hänskjuta medborgarförslaget om att det ska bli fler platser till 
förskolan i Fröjered till barn- och utbildningsnämnden för beredning 
och beslut.

 Lägga förteckning av Gruppledare de politiska partierna till handlingar.
 Lägga kvartalsrapporten Ej verkställda beslut till handlingarna.

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
Förslagsställarna
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2018/37

§ 142 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Gert Malmqvist ställer följande fråga till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande:

I vindbruksplanen står att ljudet får vara max 40 db vid bostäder. 
Vindkraftsprojektörerna kommer ha 40db Ekvivalent (medelvärde) värde, vilket 
betyder att ljudet kan vid flera timmar på ett dygn vara uppe på 50-60db vid 
bostäder. Detta följer inte vindbruksplanens max 40 db vid bostäder. Vad är 
det som gäller?

Marie Lundblom ställer Lollo Östermarks inlämnade fråga till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande:

Hökensås är ett mycket ovanligt tyst område. Bland de tystaste i Europa. 
Detta område lämpar sej väl att bli utsett till tyst område. Kommunen har i 
uppgift att utse tysta områden .Vår fråga...tanken är att kommunen ska utse 
tysta områden som redan finns föreslagna uppe på Hökensås. Tar man då 
hänsyn till att den planerade vindkraftsindustrin i stort sett gör det omöjligt att 
utse detta område som tyst?

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Tony Pettersson (S) besvarar båda 
frågorna. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågorna från Lollo Östermark och Gert 

Malmqvist är besvarad.

Sändlista
Lollo Östermark
Gert Malmqvist
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2018/359

§ 143 Interpellation ställd till socialnämndens ordförande

Sammanfattning av ärendet
Anneli Sandstedt (C) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-
29 en interpellation till socialnämndens ordförande angående ungdomar, som 
fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, och deras boendesituation.

Social- och omvårdnadsnämndens ordförande Christer Johansson (S) har 
besvarat frågan i en skrivelse. Johansson är inte närvarande under mötet utan 
hans svar läses upp av kommunalråd Anna-Karin Skatt (S).

Anneli Sandstedt (C) lämnar replik i interpellationsdebatten.
Peter Friberg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Ingemar Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Peter Friberg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation, social- och omvårdnadsnämndens ordförande 

Christer Johansson (S), 2018-11-22 
 Interpellation från Annelie Sandstedt

Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen är 

besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sändlista
Anneli Sandstedt
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2017/177

§ 144 Beslut om motion - förbättrad lekplats i Madängsholm

Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Ider (V) har inkommit med en motion om förbättrad lekplats i 
Madängsholm. 

Motionären menar att det på lekplatsen i Madängsholm saknas redskap för 
barn som är fem år eller äldre. Hon menar att det fanns fler redskap på den 
gamla lekplatsen innan den flyttades. Motionären saknar lekhus, babygunga, 
klätterställning och en bred rutschkana på pulkabacken. Motionären önskar 
även att det ska finnas en linbana. 

Motionen remitterades till tekniska nämnden och kommunstyrelsen beslutade 
föreslå kommunfullmäktige att avslå den. Kommunfullmäktige beslutade dock 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motiveringen var att det inte 
skett någon medborgardialog inför förändringar samt att redskap tagits bort 
utan att ersättas vilket sammantaget för att kommunens mål om lekplatser i 
Tidaholm passande för alla åldrar och med geografisk spridning inte uppfylls.
Efter återremitteringen skickades motionen åter till tekniska nämnden för att 
utreda återremitteringen och genomföra en medborgardialog samt kontrollera 
att lekplatsen uppfyller kommunens mål om lekplatser. 

Tekniska nämnden har genomfört en medborgardialog tillsammans med 
Madängsholms samhällsförening och andra med intresse i lekplatsen och 
dess utveckling. Vid uppföljningen beslutades vilka lekredskap som är aktuella 
för lekplatsen. Dessa lekredskap har köpts in och arbetet har påbörjats, enligt 
uppgift från arbetsledare Kristian Bertilsson på tekniska förvaltningen.

Med hänsyn till att nya lekredskap har köpts in till lekplatsen, bl.a. linbana, 
lekhus, släntrutsch från kullen och klätteranläggning vilka efterfrågades av 
motionären, har tekniska nämnden verkställt förslaget i motionen. 
Kommunstyrelsen bör därför föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 194/2018 ” Beslut om motion - förbättrad 

lekplats i Madängsholm”, 2018-11-07
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om förbättrad 

lekplats i Madängsholm”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-10-05
 Tekniska nämndens beslut § 102 ”Beslut angående komplettering av 

medborgardialog – förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2018-09-13
 Tjänsteskrivelse medborgardialog, arbetsledare Kristian Bertilsson
 Kommunfullmäktiges beslut § 16/2018 ”Beslut om besvarande av 

motion om förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2018-01-29
 Tekniska nämndens beslut § 107/2017, ”Beslut om remiss av motion 

om förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2017-10-19 
 Barnrättsutredning, Thomas Lindberg förvaltningsassistent, 2017-10-

04
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 Motion ”Motion till Tidaholms kommun angående: Förbättrad lekplats i 
-Madängsholm”, Lisbeth Ider (V), 2017-04-23

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 

motionen.
- Lisbeth Ider (V)yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla 

motionen.

Sändlista
Lisbeth Ider
Tekniska nämnden
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2018/303

§ 145 Beslut om bokningsavgift småhustomter

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av utbyggnad av bostadsområde Rosenberg och ett stort 
intresse avseende tomtförvärv har frågan om bokningsavgift för småhustomter 
kommit upp i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden anför att avgiften dels bör motsvara någon del av de 
administrativa kostnaderna dels få intressenter att tänka över sin framtida 
bostadsinvestering. Tekniska nämnden har därför fattat beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag om en bokningsavgift om 500 
kr/bokningsanmälan för planerade områden vilken dras av på det slutliga 
tomtpriset vid tomtköpet. Om bokning tas tillbaka återfås inte 
bokningsavgiften.

De idag få färdigplanerade villatomter som finns tillgängliga kan dock 
förvärvas omedelbart utan bokningsavgift.

Med hänsyn till att detta är en ny avgift som införs får beslutet anses dels vara 
av principiell beskaffenhet dels en viktig ekonomiska fråga, vilket betyder att 
kommunfullmäktige ska fatta beslutet (5 kap. 1 § kommunallagen).

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 197/2018 ”Beslut om bokningsavgift 

småhustomter”, 2018-11-07
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till bokningsavgift för småhustomter”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2018-10-16
 Tekniska nämndens beslut § 104/2018 ”Beslut angående förslag till 

bokningsavgift småhustomter”, 2018-09-13.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- anta en bokningsavgift om 500 kr/bokningsanmälan för planerade 

områden vilken dras av på det slutliga tomtpriset vid tomtköpet.
- om bokning tas tillbaka återfås inte bokningsavgiften.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att: 
- anta en bokningsavgift om 500 kr/bokningsanmälan för planerade 

områden vilken dras av på det slutliga tomtpriset vid tomtköpet.
- om bokning tas tillbaka återfås inte bokningsavgiften.

Sändlista
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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2018/60

§ 146 Beslut om projektering ombyggnad Smedjegatan 11

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 2018/104 att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att i samråd med tekniska nämnden genomföra en 
förstudie gällande ombyggnation av lokalerna på Smedjegatan plan 2.

Inom barnomsorg och skola i Tidaholms kommun hyrs lokaler både externt 
och internt. Lokaler på Smedjegatan utnyttjas inte till fullo vilket det bör göras 
för att kunna gå ur hyrda lokaler. Lokalerna på Smedjegatan bör byggas om 
för att kunna nyttjas flexibelt utifrån verksamheternas behov.

En förstudie för ombyggnation av andra våningen på Smedjegatan har 
genomförts av barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden i samråd. 
Målet med projektet är att gå ur idag externt hyrda lokaler och inrymma 
verksamheten i kommunens egna lokaler. Lokalerna på Smedjegatan plan 2 
utnyttjas inte till fullo och är bra lokaler för att inrymma verksamhet som i dag 
bedrivs i externt hyrda lokaler.

Ombyggnationen är uppskattad till 2 300 000 kr av tekniska nämnden vilket 
medför en ökad kostnad på 126 500 kr år 1. Idag betalar barn- och 
utbildningsnämnden en hyra på 121 360 kr för de externt hyrda lokalerna vars 
verksamhet kommer inrymmas på Smedjegatan. Barn- och 
utbildningsnämnden har ställts sig positiv till projektet och beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen gå vidare och ge uppdraget att starta en projektering vilket 
är nästa steg i investeringsprocessen.

De ekonomiska effekterna av projektet år 1 innebär att hyreskostnaden är 
oförändrad jämfört med dagens nivå. Redan år 2 kommer dock 
hyreskostnaderna bli lägre än vad de är idag. Detta tillsammans med att 
kommunen har bättre möjligheter till anpassningar och förändringar i egna 
lokaler samt att kommunens övrigande strategiska mål för god ekonomisk 
hushållning innebär att vi ska ha ett effektivt lokal utnyttjande vilket detta 
projekt bidrar till.

Projektet omfattning med en investering på 2 300 000 kr är av mindre 
karaktär. Projektet har dragit ut på tiden och för att snabba upp processen 
föreslås en förenkling av investeringsprocessen. När projekteringen är 
genomförd ska barn- och utbildningsnämnden godkänna projekteringen. Inget 
nytt beslut krävs från kommunfullmäktige så länge projektet ryms inom 
beslutat budget.

Investeringsbudgeten för projektet inklusive projektering uppgår till 2 300 000 
kr.
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 200/2018 ”Beslut om komplettering 

projektering ombyggnad Smedjegatan 11”, 2018-11-07
 Tjänsteskrivelse ”Projektering ombyggnation Smedjegatan”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2018-10-05
 Tekniska nämndens beslut § 99/2018 ” Beslut om projektering 

ombyggnad Smedjegatan 11” 2018-09-13
 Barn och utbildningsnämndens beslut § 110/2018 ” Beslut om 

projektering ombyggnad Smedjegatan 11” 2018-09-13
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av förstudie ombyggnation Smedjegatan 

11”, rektor Ci Olofsson, 2018-08-20
 Hyreskostnader Smedjegatan 11 efter ombyggnation, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- ge i uppdrag till tekniska nämnden att genomföra en projektering i 

enlighet med förstudien.
- efter godkänd projektering av barn och utbildningsnämnden upphandla 

i enlighet med projekteringen och inom beslutad investeringsbudget.
- medel för projektet avsätts i samband med reviderad budget 2019-

2021.
- Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att: 
- ge i uppdrag till tekniska nämnden att genomföra en projektering i 

enlighet med förstudien.
- efter godkänd projektering av barn och utbildningsnämnden upphandla 

i enlighet med projekteringen och inom beslutad investeringsbudget.
- medel för projektet avsätts i samband med reviderad budget 2019-

2021.

Sändlista
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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2018/240

§ 147 Beslut om samverkansavtal och reglemente nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade den 24 maj 2018, 
§ 16 att föreslå kommunstyrelserna i Falköpings, Götenes, Skaras och 
Tidaholms kommuner att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att 
fatta beslut om nytt samverkansavtal och reglemente för nämnden att gälla 
från och med den 1 januari 2019. 

Anledningen till att ändringar i avtal och reglemente har föreslagits är att 
framkom önskemål om revidering vid ett dialogmöte mellan kommunerna i 
mars 2018. Det tilläggsavtal som tidigare funnits blir inaktuellt då 
infasningsperioden vad gäller budgeten är över år 2019 vilket innebär att den 
ekonomiska styrmodellen ska gälla fullt ut för samtliga kommuner. Mot 
bakgrund av detta har det funnits anledning att se över avtalet och 
reglementet.

Efter nämndens beslut har kommuncheferna i medlemskommunerna träffats 
tillsammans med ekonomichefer och förvaltningschef för 
samhällsskyddsförvaltningen för att ytterligare bereda förslaget. Då ändrades 
nämndens förslag bland annat vad avser uppgifterna för 
säkerhetssamordning. Enligt förslag daterat 180920 från 
medlemskommunernas kommunchefer ska kommunernas uppgifter om 
säkerhetssamordning allt jämt vara frivilligt för kommunerna att föra över på 
nämnden. Det förtydligas även att i säkerhetssamordning ingår uppgifter kring 
civilt försvar. 

Utöver dessa ändringar föreslår kommuncheferna i likhet med nämnden i 
huvudsak följande förändringar: 
 

 Tilläggsavtalet om ekonomisk fördelningsmodell tas bort eftersom 
modellen blir inaktuell år 2019.

 Den miljon som ska belasta Falköpings kommun i den ekonomiska 
fördelningsmodellen ska räknas upp enligt index från och med år 2020.

 Det förtydligas att ansvar enligt förordning om skydd mot olyckor 
innefattas i nämndens verksamhet.  

 Det införs hänvisningar till nya kommunallagen och 
dataskyddsförordningen. 

 Det förtydligas att semesterlöneskuld ska regleras mellan Falköpings 
kommun som är anställningsmyndighet och Skara kommun.

Det kan även noteras att ett önskemål om färre ersättare i nämnden inte har 
tagits med i förslaget eftersom 9 kap. 24 § kommunallagen inte medger färre 
ersättare än nämndsledamöter i en gemensam nämnd.

Enligt 9 kap. 22 § kommunallagen ska en gemensam nämnds uppgifter 
närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna. 
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Då nya synpunkter framkommit från kommuncheferna efter nämndens beslut 
föreslår kommunledningsförvaltningen att dessa synpunkter ska beaktas. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att anta föreslaget avtal och reglemente, 
daterade 20 september 2018, om gemensam nämnd för samhällsskydd för 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner. Avtalet och 
ändringen i reglementet gäller från och med den 1 januari 2019 och ersätter 
tidigare avtal, tilläggsavtal samt reglemente. Ändringen i reglementet tas upp i 
ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2017:07. Besluten i 
punkterna 1-3 föreslås gälla under förutsättning att Götenes, Skaras och 
Falköpings kommuner antas likalydande förslag till avtal och reglemente. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut ” § 201/2018 Beslut om samverkansavtal 

och reglemente för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg”, 
2018-11-07.

 Tjänsteskrivelse ”beslut om samverkansavtal och reglemente för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2018-10-01

 Förslag till ändring av reglemente för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg, 2018-09-20

 Förslag till ändring av samverkansavtal gällande samhällsskydd 
mellersta Skaraborg, 2018-09-20

 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 16/2018 
”revidering samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden SMS”, 2018-05-24

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- anta föreslaget avtal och reglemente, daterade 20 september 2018, 

om gemensam nämnd för samhällsskydd för Falköpings, Götenes, 
Skaras och Tidaholms kommuner. 

- avtalet och ändringen i reglementet gäller från och med den 1 januari 
2019 och ersätter tidigare avtal, tilläggsavtal samt reglemente. 

- besluten i punkterna 1-3 gäller under förutsättning att Götene, Skara 
och Falköpings kommuner antar likalydande förslag till avtal och 
reglemente. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta föreslaget avtal och reglemente, daterade 20 september 2018, 

om gemensam nämnd för samhällsskydd för Falköpings, Götenes, 
Skaras och Tidaholms kommuner. 

- avtalet och ändringen i reglementet gäller från och med den 1 januari 
2019 och ersätter tidigare avtal, tilläggsavtal samt reglemente. 

- besluten i punkterna 1-3 gäller under förutsättning att Götene, Skara 
och Falköpings kommuner antar likalydande förslag till avtal och 
reglemente.
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Sändlista
Nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg
Falköpings kommun
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2018/271

§ 148 Beslut om överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande 
riktlinjer

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har beslutat 2018-06-08 att rekommendera 
medlemskommunerna att anta ”överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § ”202/2018 Beslut om överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och 
därtill hörande riktlinjer”, 2018-11-07.

 Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”, 
kanslichef Anna Eklund, 2018-10-01

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2018 ”Beslut om 
överenskommelse samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård” 2018-09-11.

 Skaraborgs kommunalförbunds beslut §55/2018 ”Förslag till beslut 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”, 2018- 06-08.

 Skaraborgs kommunalförbund, Bilaga 19 Överenskommelse och 
riktlinje samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

”överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”.

 
Kommunfullmäktiges beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill 
hörande riktlinjer”

Sändlista
Skaraborgs kommunalförbund
Västra Götalandsregionen
Social- och omvårdnadsnämnden
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2018/323

§ 149 Beslut om reviderad Strategisk plan och budget 2019-2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018§85 att godkänna Strategisk plan och 
budget 2019-2021. I ärendet framgår att budgeten revideras om 
kommunfullmäktige fattar något beslut som påverkar budgeten eller om större 
omvärldsförändringar sker som påverkar budgeten.

Förändringar i Skatter och generella bidrag 
I samband med att budgeten revideras har budgeten uppdaterats med en ny 
skatteunderlagsprognos. Den nya prognosen visar på lägre intäkter av skatter 
och bidrag motsvarande 0,9 mnkr.

Förändringar i Driftsbudgeten
Samhällstjänst Mellersta Skaraborg (räddningstjänst) är reviderad till 11,6 
mnkr. 

Nettokostnaderna och budgetramarna för nämnderna är oförändrade. 

Justeringen för de lägre skatter och bidrag tas från riktade budgetprioriteringar 
som ligger centralt på kommunstyrelsen men är inte del av verksamheternas 
ramar. 

Förändringar i Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är nu uppdaterat med investeringar för cirkulationsplats 
Rosenberg, inventarier för Rosenbergskolan, inventarier för LSS boende, 
investeringsprojekt för Barnens hus (lokal), investeringsprojekt 
Ungdomsverksamhet (lokal), investeringsprojekt Smedjegatan (lokal), och 
årligen återkommande reinvesteringar för VA. 

Investeringar i renhållningsverksamheten är oförändrade. 

För att klara kommande investeringsvolym bör kommunen frigöra kapital till 
investeringar för att minska lånebehovet. Därför bör kommunen avyttra egen 
ägda lokaler som kommunen ej bedriver egen verksamhet i. De tillkomna 
investeringarna resulterar i ett ökat lånebehov med ytterligare 25 mnkr, vilket 
betyder en upplåning på totalt 60 mnkr år 2020. 

Den strategiska planen och budgeten för 2019-2021 har uppdaterats med de 
nya förutsättningarna.

Med anledning av de försämrade ekonomiska förutsättningarna behöver 
kommunen genomföra en översyn av verksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förutsättningar och konsekvenser 
av följande uppdrag utreds:

- Kostenhet
- utredning av kapital och driftskostnader för våra fastigheter
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 204/2018 ” Beslut om reviderad Strategisk 

plan och budget 2019-2021”, 2018-11-07.
 Strategisk plan och budget 2019-2021
 Kommunfullmäktiges beslut 2018§85 ”Beslut om strategisk plan och 

budget 2019-2021”, 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad Strategisk plan och budget 2019-2021” 

controller Louise Holmvik

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- godkänna revideringen av strategisk plan och budget 2019-2021.
- för 2019 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona
- beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt SKL:s 
rekommendation (cirkulär 18:5)

- ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2019. 

- indexeringen på internhyresbelopp för 2019 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
högst 1,2 %

- för år 2019 ta ut en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen gått 
i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på låneskulden 
per 1 januari respektive verksamhetsår.

- målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet skall uppnås, 
vilket innebär:
- att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt
- att det övergripande finansiella målet skall vara att resultat är positivt 
och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.

- Anna-Karin Skatt (S) och Runo Johansson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna revideringen av strategisk plan och budget 2019-2021.
- för 2019 fastställa utdebiteringen till 22,07 per skattekrona
- beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,50 % enligt SKL:s 
rekommendation (cirkulär 18:5)

- ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2,0 % för 2019. 

- indexeringen på internhyresbelopp för 2019 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
högst 1,2 %
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- för år 2019 ta ut en borgensavgift på 0,30 % på de lån kommunen gått 
i borgen för till Tidaholms Bostads AB och beräknas på låneskulden 
per 1 januari respektive verksamhetsår.

- målen för god ekonomisk hushållning för verksamhet skall uppnås, 
vilket innebär:
- att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt
- att det övergripande finansiella målet skall vara att resultat är positivt 
och minst motsvara tre procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.

Sändlista
Ekonomiavdelningen

19



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-26
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/206

§ 150 Beslut om riktlinje för kommunal markanvisning

Sammanfattning av ärendet
Tekniska har tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat ett 
förslag till riktlinje för markanvisning. Ett markanvisningsavtal ger en intressent 
en möjlighet att i ett anvisat område under en bestämd tid utreda 
förutsättningar för exploatering som sedan kan övergå i ett avtal om 
marköverlåtelse.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens § 205/2018 ”Beslut om antagande av riktlinje för 

markanvisning”, 2018-11-07
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av Riktlinje markanvisning”, 

kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-23
 Beslut tekniska nämnden § 68/2018 ”Beslut angående Riktlinje 

Markanvisning”
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje Markanvisning”, teknisk chef Kjell Jonsson, 

2018-04-25
 Riktlinje Markanvisning

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för 

markanvisning enligt upprättat förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjen för markanvisning enligt 

upprättat förslag.

Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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2018/381

§ 151 Val till nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
2019-01-01-2022-12-31

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta val av tre ledamöter (varav en ska nomineras 
till vice ordförande) och tre ersättare till nämnden för Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg för mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. Nämnden för 
Samhällskydd mellersta Skaraborg är en gemensam nämnd för 
samhällsskydd för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner.

Kommunfullmäktiges valberedning har berett ärendet och lämnar förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 1/2018 ”Val till nämnden för Samhällskydd 

mellersta Skaraborg 2019-01-01-2022-12-31.” 2018-11-26

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse följande 

till ledamöter i nämnden för Samhällskydd mellersta Skaraborg för 
mandatperiod 2019-01-01- 2022-12-31:

- Helena Qvick (S)
- Othmar Fiala (S)
- Ulf Persson (C)

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att nominera 
Helena Qvick (S) till vice ordförande.

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse följande 
till ersättare i nämnden för Samhällskydd mellersta Skaraborg för 
mandatperiod 2019-01-01- 2022-12-31:

- Malin Andersson (S)
- Mikael Snäll (MP)
- Johan Liljegrahn (M)

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i nämnden för 

Samhällskydd mellersta Skaraborg för mandatperiod 2019-01-01- 
2022-12-31:
- Helena Qvick (S)
- Othmar Fiala (S)
- Ulf Persson (C)

 Kommunfullmäktige beslutar att nominera Helena Qvick (S) till vice 
ordförande.

21



2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-26
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

 Kommunfullmäktige besluta att utse följande till ersättare i nämnden för 
Samhällskydd mellersta Skaraborg för mandatperiod 2019-01-01- 
2022-12-31:
- Malin Andersson (S)
- Mikael Snäll (MP)
- Johan Liljegrahn (M)

Sändlista
Nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg
Falköpings kommun
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2018/38

§ 152 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 19.30. Ordförande upplyser att kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 december kommer börja kl. 16.00.
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