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2018/38

§ 120 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

§ 121 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordförande anmäler följande handlingar:

 Revisorernas bedömning av Tidaholms kommuns delårsrapport (KS 
2018/340), 2018-08-31. 

 Översiktlig granskning delårsrapport 2018-08-31, KPMG, (KS 
2018/340), 2018-08-31.

 Skrivelse från Valmyndigheten angående datum på bevis i 
kommunfullmäktigevalet. 

 Motion från Birgitta Andersson (L) om förstudie och projektering för en 
ny förskola i Madängsholm.

 Interpellation från Anneli Sandstedt (C) ställd till social- och 
omvårdnadsnämndens ordförande angående ungdomar, som fått 
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, och deras 
boendesituation. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga inkomna skrivelser från 

revisorerna angående bedömning samt översiktlig granskning av 
kommunens delårsrapport till handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga inkommen skrivelse från 
Valmyndigheten till handlingarna.

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion från Birgitta 
Andersson (L) till kommunstyrelsen för beredning.

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den 
ska besvaras vid nästkommande sammanträde.

Sändlista
Revisorerna 
Social- och omvårdnadsnämndens ordförande
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2018/37

§ 122 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Kommunalråd Anna-Karin Skatt besvarar Maria Lundbloms fråga ställd vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-27 angående kommunens 
riskanalys vid brand i vindkraftsverk.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Maria Lundblom är 

besvarad.

Sändlista
Maria Lundblom
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2018/208

§ 123 Beslut om antagande av biblioteksplan för Tidaholms 
kommun

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekslagen innehåller krav på att kommunerna ska anta biblioteksplaner. 
Kraven har skärpts så att de ska omfatta en tidsperiod mellan 3 och 5 år samt 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument och omfatta både 
folkbiblioteken och skolbiblioteken. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
folkbiblioteksverksamhet och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
skolbiblioteken inom gymnasie- och grundskolan.

Biblioteksplanen anger de viktigaste styrdokumenten för 
biblioteksverksamheten, nuläget för folk- och skolbiblioteken och ett antal 
trender att förhålla sig till inom biblioteksområdet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 163 ” Beslut om antagande av 

Biblioteksplan för Tidaholms kommun 2019-2023”, 2018-08-31.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av biblioteksplan för Tidaholms 

kommun 2019-2023”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-
25.

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 43/2018, ”Biblioteksplan för 
Tidaholms kommun 2019-2023”, 2018-05-17.

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 82/2018, ”Beslut om 
biblioteksplan”, 2018-05-15.

 Förslag till Biblioteksplan för Tidaholms kommun 2019-2023.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

biblioteksplan för Tidaholms kommun 2019-2023.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta biblioteksplan för Tidaholms 

kommun 2019-2023.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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2017/266

§ 124 Beslut om motion  vänthall vid Tidaholms busstation

Sammanfattning av ärendet
Peter Friberg (M) med flera har motionerat om att inrätta en uppvärmd vänthall 
med toalett inomhus i det gamla stationshuset i Tidaholm. 
Kommunstyrelsen har lämnat över motionen till tekniska nämnden för 
yttrande.

Av detta framgår att vänthallen för närvarande är helt uthyrd till Tidaholms taxi. 
På sikt skulle det vara möjligt att förändra hyresavtalet så att kommunen skulle 
kunna förfoga över lokalen och inrätta en vänthall för allmänheten. Detta är 
förenat med ökade driftskostnader samt medför ett visst tapp i externa 
hyresintäkter vilket sammantaget behöver finansieras.

Tekniska nämnden har därför föreslagit att motionen ska avslås.

Kommunledningskontoret har därefter varit i kontakt med företrädaren för 
Tidaholms Taxi, Rolf Johansson. Denne uppger att företaget sedan många år 
tillbaka har ett avtal med Västtrafik om att hålla vänthallen i det gamla 
stationshuset öppen och tillgänglig för resenärer även inom kollektivtrafiken. 
Öppettider enligt avtalet är mellan klockan 06.00 och 18.00 vardagar. I 
vänthallen finns även en toalett tillgänglig för resenärerna.

Västtrafik har inte varit i kontakt med Rolf Johansson och velat ändra 
öppettiderna. De har heller inte framfört någon negativ kritik mot vänthallen 
eller det sätt som företaget skött denna. Johanssons uppfattning är att de levt 
upp till avtalet fullt ut. Det finns förvisso inget speciellt avskilt utrymme ordnat 
åt bussförarna men något sådant har heller inte efterfrågats.

Det problem som Johansson närmast har avseende vänthallen och att hålla 
den öppen och tillgänglig är att den drar till sig även ett annat klientel än 
specifikt resenärer. Med anledning av detta har företaget varit tvunget att 
stänga toaletten för vad som närmast kan beskrivas som sanering kortare 
perioder. Tidaholm Taxi har vidare med hjälp av sin egen personal tvingats 
avvisa personer från lokalen som stört ordningen. Tyvärr har det periodvis 
skapat en otrygghet som inneburit att resenärer hellre valt att vänta utanför 
vänthallen.

I dagsläget och sedan ett flertal år tillbaka tillhandahåller Västtrafik, genom ett 
avtal med Tidaholms Taxi, en vänthall i det gamla stationshuset med just det 
som motionärerna föreslår. I stationshuset finns uppvärmt utrymme till skydd 
mot väder och vind, med bänkar att sitta på och tillgång till toalett. Vänthallen 
är tillgänglig för resenärer under vad som bedöms frekventa resandetider när 
behovet är som störst.
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Sammantaget förefaller det ytterst tveksamt om kommunen ska ta över en 
verksamhet som sedan lång tid tillbaka bedrivs av en enskild näringsidkare 
och där ingen kritik framförts kring tillgänglighet och skötsel av lokalen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 166 ” Beslut om motion vänthall vid 

Tidaholms busstation”, 2018-08-31. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion vänthall Tidaholms busstation”, 

kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-24.
 Beslut tekniska nämnden § 89/2018 ”Beslut angående komplettering 

remiss av motion vänthall Tidaholms busstation”, 2018-06-20.
 Beslut tekniska nämnden § 54/2018 ”Beslut om yttrande över motion 

om vänthall”, 2018-04-19.
 Motion Peter Friberg (M) med flera, ”Vänthall vid Tidaholms 

busstation”, 2017-08-22.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sändlista
Peter Friberg
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2017/387

§ 125 Beslut om motion prioriteringslista underhåll 
landsbygdsvägar

Sammanfattning av ärendet
Runo Johansson (L) med flera har motionerat om att Tidaholms kommun ska 
upprätta en prioriteringslista som uppvisar vilka av de vägar i kommunen som 
Trafikverket svarar för som har det största underhållsbehovet.

Enligt motionen ska en motsvarande lista ha tagits fram av Falköpings 
kommun, som på detta vis har lyckats få ett flertal vägar åtgärdade.
Tekniska förvaltningen har inte tidigare tagit fram prioriteringslistor. Med 
anledning av motionen har förvaltningen därför varit i kontakt med Trafikverket 
för att utröna vilka bedömningskriterier som gäller och vad som i övrigt avses. 
Trafikverket har avgivit svar om att de inte känner till prioriteringslistor eller 
liknande och att det heller inte är något som de efterfrågar.

Mot bakgrund av detta har tekniska nämnden föreslagit att motionen ska 
avslås.

Med hänsyn till det svar som Trafikverket avgivit saknas anledning att upprätta 
prioriteringslistor utifrån de önskemål motionärerna har lagt fram.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 167 ” Beslut om motion prioriteringslista 

underhåll landsbygdsvägar”, 2018-08-31.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion prioriteringslista underhåll 

landsbygdsvägar”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-24.
 Beslut tekniska nämnden § 64/2018 ”Beslut angående remiss av 

motion – prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar”, 2018-05-17.
 Tjänsteskrivelse ”Prioriteringslista för underhåll av landsbygdsvägar”, 

gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27.
 Motion -prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sändlista
Runo Johansson
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2018/167

§ 126 Beslut om delårsrapport Tidaholms kommun 2018 Tertial 2

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport Augusti 2018 för Tidaholms 
kommun. Delårsrapporten innehåller:

 Ekonomi. Utfall per 2018-08-31 samt en prognos för helåret 2018.
 Måluppföljning mot av kommunfullmäktige fastställda mål enligt den 

Strategiska planen för år 2018-2020.
 Nämndernas ekonomi och verksamhetsuppföljning 2018.

Den ekonomiska utfallet för kommunen är 15,1 mnkr vilket är 4,0 mnkr sämre 
än föregående år samma period.

Den ekonomiska helårsprognosen för Tidaholms kommun indikerar ett resultat 
på 13,5 mnkr, vilket är sämre än budget och motsvarar 1,8 % av skatter och 
bidrag. Största orsaken till att prognosen är sämre än budget är reaförluster 
samt användningen av det tillfälliga statsbidraget i verksamheten. 

Helårsprognosen på 13,5 mnkr innebär att kommunen inte uppnår det 
ekonomiska resultatmålet på 2,7 % som är fastställt av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 172 ” Beslut om delårsrapport Tidaholms 

kommun 2018 Tertial 2”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport augusti 2018 Tidaholms kommun”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2019-09-21.
 Delårsrapport Tidaholms kommun 2018.
 Bilaga Måluppföljning.
 Delårsrapport Teknisk nämnd 
 Delårsrapport tertial 2 2018 KFN
 Delårsrapport tertial 2 2018, Social- och omvårdnadsnämnd
 Delårsrapport Miljö- och byggnadsnämnd
 Delårsrapport Barn och utbildningsnämnden tertial 2 2018
 Delårsrapport Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten augusti 2018 

till kommunfullmäktige.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för 

Tidaholms kommun per 31 augusti 2018 och lägga den till 
handlingarna.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2018/210

§ 127 Beslut om uppdaterat reglemente kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
En ny kommunallag (SFS 2017:725) gäller från den 1 januari 2018. 
Hänvisningar till kommunallagen i kommunstyrelsens reglemente har därför 
uppdaterats utifrån den nya lagen. 

Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets
 § 18 Personuppgifter har uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.

Vidare har § 40 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats 
enligt den nya kommunallagen.

Reglementets § 3 ”Styrelsens övergripande uppgifter” har kompletterats med 
skrivningen ” Kommunstyrelsen ska följa upp alla nämnders arbete med att 
minska negativ påverkan på miljö och klimat i all verksamhet, och insatser för 
åtgärder med klimatanpassningar för att skydda verksamheten.”

Reglementets § 19, punkt 3 har även kompletterats enligt följande: Styrelsen 
ska i sitt arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen skrivning.

Vidare har § 36 ”Närvarorätt för kommunalråd” redigerats så att det även 
inkluderar oppositionsrådet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 175 ” Beslut om uppdaterat reglemente för 

kommunstyrelsen”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för 

kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21
 Uppdaterat reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 

uppdaterade reglementet för kommunstyrelsen.
- Krister Rohman (KD) yrkar att § 36 i reglementet ska utgå.
- Anna-Karin Skatt (S), Karin Olofsson (MP), Hajrudin Abdihodzic (V) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
och Rohmans. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta det uppdaterade reglementet för 

kommunstyrelsen.

Reservation
Krister Rohman (KD), Birgitta Andersson (L), Mats Falk (L), Ingemar 
Johansson (L), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Peter Friberg (M), 
Ambjörn Lennartsson (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslut 
till förmån för Rohmans förslag
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2018/211

§ 128 Beslut om uppdaterat reglemente barn- och 
utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har 
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.

Samtidigt har § 25 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören 
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med 
nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande.

Vidare har § 28 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats 
enligt den nya kommunallagen.

Reglementets § 13 ”Nämndens sammansättning” har reviderats så att barn- 
och utbildningsnämnden fortsättningsvis ska bestå av 11 ledamöter och 11 
ersättare. § 23 Nämndens arbetsutskott ska revideras så att arbetsutskottet 
består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Denna revidering ska gälla från och 
med 2019-01-01.

Reglementets § 5, punkt 3 har reviderats enligt följande: Nämnden ska i sitt 
arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen skrivning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 176 ” ”Beslut om uppdaterat 

reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 2018-10-03..
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 

uppdaterade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 
- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut att reglementets § 13 ”Nämndens sammansättning” 
ska revideras så att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis ska 
bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare. Denna revidering ska gälla från 
och med 2019-01-01.

- Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag till beslut om att texten i paragraf 25 om kommundirektörens 
närvaro- och yttranderätt ska utgå.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, finns två 
tilläggsyrkanden. 
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Ordföranden ställer först proposition på Anderssons tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer sedan proposition på Rohmans tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

JA:
Bifall till Rohmans förslag.

NEJ:
Avslag till Rohmans förslag.

Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Rohmans tilläggsyrkande. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 20
NEJ: 21

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå Rohmans tilläggsyrkande.

Följande röstade JA:
Krister Rohman (KD) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt 
(C), Lennart Axelsson (C), Mats Falk (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson 
(M), Gunilla Dverstorp (M), Ulf Alteg (M), Camilla Graaf (M), Henrik Granqvist 
(M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Marianne Andersson (SD), Jan 
Andersson (SD), Petri Niska (SD)

Följande röstade NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mattias Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S) 
Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Lennart Rehn (S), Monica Staadig (S), 
Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina 
Spetz-Larsson (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic 
(V), Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Erik Ezelius (S)

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera § 13 ”Nämndens 

sammansättning” så att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis 
ska bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare. Denna revidering ska gälla 
från och med 2019-01-01.

 Kommunfullmäktige beslutar, efter gjorda kompletteringar, att anta det 
uppdaterade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
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2018/213

§ 129 Beslut om uppdaterat reglemente social- och 
omvårdnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har 
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.

Samtidigt har § 25 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören 
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med 
nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande.

Vidare har § 28 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats 
enligt den nya kommunallagen

Reglementets § 5, punkt 3 har reviderats enligt följande: Nämnden ska i sitt 
arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen skrivning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens  beslut § 177” Beslut om uppdaterat reglemente för 

social- och omvårdnadsnämnden”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för social- och 

omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för social- och omvårdnadsnämnden.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 

uppdaterade reglementet för social- och omvårdnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta det uppdaterade reglementet för 

social- och omvårdnadsnämnden.

Sändlista
Social-och omvårdnadsnämnden
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2018/214

§ 130 Beslut om uppdaterat reglemente kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har 
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.

Samtidigt har § 25 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören 
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med 
nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande.

Vidare har § 28 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats 
enligt den nya kommunallagen.

Reglementets § 5, punkt 3 har även reviderats enligt följande: Nämnden ska i 
sitt arbete beakta klimat, osv enligt föreslagen skrivning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 178 ” Beslut om uppdaterat reglemente för 

kultur- och fritidsnämnden”, 2018-10-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 

uppdaterade reglementet för Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta det uppdaterade reglementet för 

Kultur- och fritidsnämnden.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
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2018/215

§ 131 Beslut om uppdaterat reglemente valnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Reglementets § 11 Personuppgifter har 
uppdaterats utifrån dessa nya bestämmelser.

Samtidigt har § 18 om närvarorätt kompletterats med att kommundirektören 
har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden, efter samråd med 
nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande.

Vidare har § 21 om delegering av ärenden redigerats och även uppdaterats 
enligt den nya kommunallagen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen beslut § 179 ” ”Beslut om uppdaterat reglemente för 

valnämnden”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för valnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21.
 Uppdaterat reglemente för valnämnden.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 

uppdaterade reglementet för valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta det uppdaterade reglementet för 

valnämnden

Sändlista
Valnämnden
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2018/231

§ 132 Beslut om uppdaterat reglemente för revisorerna

Sammanfattning av ärendet
Revisorernas reglemente har uppdaterats med aktuella hänvisningar till 
kommunallagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen och lag om 
offentlig upphandling.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 180 ”Beslut om uppdaterat reglemente för 
revisorerna”,” 2018-10-03..

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för revisorerna”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21

 Uppdaterat reglemente för revisorerna

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det 

uppdaterade reglementet för revisorerna.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar att § 11 i revisorernas reglemente redigeras 

så att förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av 
kommunfullmäktiges presidium. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
och Skatts. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Skatts förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att redigera § 11 i revisorernas 

reglemente så att det framgår att förslag till budget för revisorernas 
verksamhet upprättas av kommunfullmäktiges presidium.  

 Kommunfullmäktige beslutar att, efter genomförda kompletteringar, 
anta det uppdaterade reglementet för revisorerna.

Sändlista
Revisorerna
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2018/212

§ 133 Beslut om reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i 
Tidaholms kommun från den 1 januari 2019, liksom en jävsnämnd under 
kommunfullmäktige. Samtidigt upphör tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram förslag på styrdokument för styrning av de båda inrättningarna. 

Ett förslag till reglemente för den nya samhällsbyggnadsnämnden har tagits 
fram där ansvarsområdet för nämnden och delegering från 
kommunfullmäktige omfattar de områden som finns inom tekniska nämnden 
och miljö- och byggnadsnämnden idag. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 181 ” Beslut om reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-
21.

 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
 Kommunfullmäktiges beslut § 24/2018, ”Beslut om 

samhällsbyggnadsnämnd”, 2018-02-26.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

reglementet för samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 
1 januari 2019.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2019.

Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden.
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2018/216

§ 134 Beslut om reglemente jävsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en jävsnämnd under 
kommunfullmäktige i Tidaholms kommun från den 1 januari 2019, liksom en 
samhällsbyggnadsnämnd. Samtidigt upphör tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram förslag på styrdokument för styrning av de båda inrättningarna. 

I förslaget till reglemente för den nya jävsnämnden sägs att nämnden 
ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning samt utöva 
tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund 
av jäv.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 103 ” Beslut om reglemente för 

jävsnämnden”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdaterat reglemente för jävsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2018-06-21
 Förslag till reglemente för jävsnämnden
 Kommunfullmäktiges beslut § 24/2018, ”Beslut om 

samhällsbyggnadsnämnd”, 2018-02-26

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

reglementet för jävsnämnden att gälla från den 1 januari 2019.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för jävsnämnden att 

gälla från den 1 januari 2019.

Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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2018/281

§ 135 Uppföljning av utvecklingsberedningens roll och funktion

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 (§ 10/2016) att inrätta en 
utvecklingsberedning för perioden den 1 januari 2016 – 31 december 2018. 
Utvecklingsberedningens uppdrag ska vara att arbeta fram, och till 
kommunstyrelsen överlämna, förslag utifrån de fem målområdena i den 
strategiska planen som kommunfullmäktige antagit. 

Kommunfullmäktige beslutade även att utvecklingsberedningens roll och 
funktion skulle följas upp år 2018 inför mandatperiodskiftet. 

Utvecklingsberedningen består av sju ledamöter varav en är sammankallande 
tillika ordförande. Beredningen har sedan den tillsattes haft 15 sammanträden 
varav sju under år 2016, fem under år 2017 och tre under år 2018. 

För att utvärdera utvecklingsberedningens uppdrag har det genomförts en 
genomgång av beredningens protokoll samt av de ärenden som initierats och 
behandlats av beredningen.

Utvärderingen kan konstatera att utvecklingsberedningen har initierat och 
aktivt arbetat med fyra ärenden som sedan överlämnats till kommunstyrelsen 
för vidare beredning. 

1. Riktlinje för medborgardialog.
2. Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun.
3. Projekt Satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms 

identitet.
4. Förutsättningar för en ansökan för EU-kontor.

Utöver ärenden där beredningen direkt har överlämnat förslag till 
kommunstyrelsen utifrån de fem målområdena i den strategiska planen har 
beredningen varit delaktig i ärenden såsom framtagande av riktlinje för 
ledning, styrning och uppföljning, kommunens arbete med översiktsplan samt 
strategin för ett förbättrat näringslivsklimat.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 183 ” Uppföljning av kommunfullmäktiges 

utvecklingsberedning” 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av kommunfullmäktiges 

utvecklingsberedning”, kanslichef Anna Eklund, 2018-08-23.
 Kostnadsberäkning utvecklingsberedningen, 2018-08-31.
 Kommunfullmäktiges beslut § 105/2018 ”Beslut om Policy för 

internationellt samarbete i Tidaholms kommun”, 2018-08-27.
 Kommunstyrelsens beslut § 8/2017 ”Beslut om satsning på 

stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”, 2017-01-11.
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 Kommunstyrelsen arbetsutskott beslut § 40/2017 Beslut om uppdrag 
till utvecklingsberedningen angående EU-kontor”, 2017-04-19. 

 Kommunstyrelsens beslut § 249/2016 ”Beslut om antagande av 
riktlinje för medborgardialog, 2016-11-09.

 Kommunfullmäktiges beslut § 10/2016 ”Beslut om inrättande av 
utvecklingsberedning”, 2016-01-25.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige konstatera att 

utvecklingsberedningen har fullgjort sitt uppdrag och därmed besluta 
att utvecklingsberedningen ska avslutas.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige konstaterar att utvecklingsberedningen har fullgjort 

sitt uppdrag och beslutar därmed att utvecklingsberedningen ska 
avslutas.

Sändlista
Utvecklingsberedningens ledamöter
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2018/55

§ 136 Beslut om oktoberrapport motioner och medborgarförslag 
2018

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 och den andra i 
oktober.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2018-08-27 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd när sammanställningen 
upprättades. 

Redovisat antal motioner är 12 stycken och antal medborgarförslag 8 stycken.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 184” Oktoberrapport om inte 

slutbehandlade motioner och medborgarförslag”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Oktoberrapport om inte slutbehandlade motioner och 

medborgarförslag”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-09-04.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2018/55

§ 137 Beslut om oktoberrapport beslutade medborgarförslag 2018

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 
konstaterar att det vid tillfället för denna sammanställning inte finns några 
medborgarförslag som har beslutats sedan den senaste redovisningen 
gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens  beslut § 185 ”Rapport om medborgarförslag som 

har beretts och beslutats av nämnder”, 208-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om medborgarförslag som har beretts och 

beslutats av nämnder”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-
09-04

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige  beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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2018/171

§ 138 Beslut om budget och handlingsplan Tolkförmedling Väst

Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till Budget och Verksamhetsplan 
för åren 2019-2021. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat för att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i kommunalförbundet 
är Västra Götalands regionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och 
Öckerö. Kommunalförbundet leds av en direktion med valda ledamöter från 
respektive medlem. För att granska förbundets verksamhet finns särskilt 
utsedda revisorer. 

I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa 
budget. Den årliga budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin men också ekonomin för den kommande treårsperioden. Förbundet 
ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast en 
månad före förbundsdirektionens sammanträde. I bifogat förslag till Budget 
och verksamhetsplan för åren 2019-2021 framgår verksamhetens mål, 
finansiella mål samt de ekonomiska förutsättningarna och budget för år 2018. 
För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2019 resultera i en 
snitthöjning om 2,5 %.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 186 ” Budget och verksamhetsplan 

Tolkförmedling Väst”, 2018-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Budget och verksamhetsplan Tolkförmedling Väst”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2018-08-24

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan åren 
2019-2021

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs 

förslag till budget och verksamhetsplan åren 2019-2021.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tolkförmedling Väst
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2018/38

§ 139 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 19.30.
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