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2018/38

§ 97 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/37

§ 98 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Marie Lundblom efterfrågar kommunens riskanalys vid brand i vindkraftsverk
och ställer följande fråga:
”Med sommarens torka i åtanke; med den ökade brandrisk som en
vindindustri skulle medföra vid byggnation och i drift, så vill som bor i området
ta del av:
- Kommunens och MSB:s riskanalys av brand i vindkraftsverk.
- Beredskapsplan för släckning av brand i vindkraftsverk och
brandbekämpning i skogsmark.
- Evakueringsplan för boende och djur i området.
- Evakueringsplan för de boende på fritidsanläggningar.
Linus Bjurström ställer följande fråga:
Varför har inte kommunen gjort eller krävt en ordentlig oberoende hydrologisk
undersökning som kan garantera att etablering av vindkraft på Hökensås?
Tony Pettersson (S) ordförande Miljö- och byggnadsnämnden besvarar Linus
Bjurström fråga.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågorna från Marie Lundblom ska
besvaras vid nästkommande sammanträde.
 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Linus Bjurström är besvarad.
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/36

§ 99 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om att anlägga badplats vid Plaskis och/eller Koma.
Förslagställaren är på plats och presenterar sitt förslag för
kommunfullmäktige.
 Motion från Ambjörn Lennartsson (M) med flera om att revidera
Tidaholms vindbruksplan.
 Motion från Ambjörn Lennartsson (M) med flera om att inventera och
fastställa tysta områden och stora opåverkade områden.
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och
omvårdnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Hänskjuta medborgarförslaget om att anlägga badplats vid Plaskis
och/eller Koma till tekniska nämnden för beredning och beslut.
 Hänskjuta Ambjörn Lennartsson (M) med fleras motion om att revidera
Tidaholms vindbruksplan till kommunstyrelsen för beredning.
 Hänskjuta Ambjörn Lennartssons (M) med fleras motion om att
inventera och fastställa tysta områden och stora opåverkade områden
till kommunstyrelsen för beredning.
 Lägga kvartalsrapporten Ej verkställda beslut till handlingarna.
Sändlista
Tekniska nämnden
Förslagsställarna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2014/291

§ 100 Beslut om entledigande från uppdrag - Birgitta Johansson
(S)
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som
ledamot i styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostad AB samt som ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi
AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB.
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande, 2018-08-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag- Birgitta
Johansson (S), 2018-08-16.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att entlediga
Birgitta Johansson (S) från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB
samt som ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB.
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Birgitta Johansson (S) från
sina uppdrag som ledamot i styrelsen för Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB samt som ordförande i
styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms
Bostad AB.
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Sändlista
Birgitta Johansson
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/288

§ 101 Allmänpolitisk debatt 2018
Sammanfattning av ärendet
”Barn och ungdomar vår framtid i ett jämlikt Tidaholm.”
Huvudanförande: Zelal Yesildeniz (S) framför de satsningar som
socialdemokraterna ämnar satsa på inför nästa mandatperiod för att skapa en
jämlik och meningsfull fritid för barn och ungdomar i Tidaholms kommun. Hon
framhåller även de projekt som påbörjats under nuvarande mandatperiod
riktade mot barn och ungdomar.
Talarlista: Peter Friberg (M) replik Lena Andersson (S),
Krister Rohman (KD), Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), AnnaKarin Skatt (S) replik Krister Rohman (KD) replik Ambjörn Lennartsson (M),
Karin Olofsson (MP), Hajrudin Abdihodzic (V), Zelal Yesildeniz (S).
”Attraktiv kommun.”
Huvudanförande: Ambjörn Lennartsson (M) framhåller hur Moderaterna ser på
vad som är en attraktiv kommun. Lennartsson framhåller att valfrihet är
nyckelordet samt talar bland annat om satsningar på näringslivet,
upphandlingsfrågor, valfrihet att välja boende, skola och skola på
landsbygden, ett ungdomens hus, satsningar på badhuset, valfrihet inom
äldreomsorgen, trygghet i det offentliga rummet i form av kamerabevakning
och mer polisnärvaro.
Replik: Anna-Karin Skatt (S).
Talarlista: Birgitta Andersson (L), Gunilla Dverstorp (M), Peter Friberg (M),
Ingemar Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M) replik Ingemar Johansson
(L), Ida Davidsson (M), Zelal Yesildeniz (S) replik Gunilla Dverstorp (M).
”Bygg billiga bostäder.”
Huvudanförande: Anneli Sandstedt (C) framhåller att det är tid att Tidaholm
börjar bygga billiga och bra hyresrätter samt ställer frågan varför Tidaholms
kommunala bostadsbolag inte bygger några hyresrätter?
”Hur får vi Tidaholms kommun att växa och utvecklas långsiktigt?”
Huvudanförande: Runo Johansson (L) framhåller att det behövs fler och större
visioner för Tidaholms kommun. Han framhåller att det är dags, att i samband
med översiktsplanen, sätta ett utökat befolkningsmål för 2030. Johansson
framhåller att det är viktigt att sända ut signaler att Tidaholm vill expandera
och utvecklas och därigenom öka kommunens attraktionskraft.
Talarlista: Karin Olofsson (MP), Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L).
”Kristdemokraternas Tidaholm.”
Huvudanförande: Krister Johansson (KD) framhåller att han vill lyfta fram hur
kommunen skulle se ut om kristdemokraterna hade politisk majoritet i
Tidaholm. Han lyfter fram familjefrågor där han framhåller valfrihet för
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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människor att själva välja hur de vill ha sin barnsomsorg där bland annat
barnomsorgspeng skulle kunna möjliggöra för föräldrar att vara hemma med
sina barn längre. Han lyfter även valfrihet gällande äldreomsorgen och val av
äldreboende samt möjligheten till trygghetsboende i kommunen.
Replik: Zelal Yesildeniz (S), Bengt Karlsson.
Talarlista: Peter Friberg (M) replik Lena Andersson (S), Bengt Karlsson (S),
Zelal Yesildeniz (S), Krister Rohman (KD).
”Klimat och miljö.”
Huvudanförande: Annica Snäll (MP) framhåller att vi använder vår värld som
en soptipp. Många kommuner har nu börjat att ”plastbanta” och aktivt arbeta
för en bättre miljö. Snäll framhåller att fullmäktige avsattes 250 tkr förra året
för att börja arbeta med klimatfrågor men att dessa medel inte aktivt används.
Bland annat frågar hon varför den nya skolan inte planeras att byggas utifrån
ett miljöperspektiv, exempelvis varför det planeras konstgräsplan och
utomhusbad.
Replik: Anna- Karin Skatt (S).
Talarlista: Hajrudin Abdihodzic (V), Lennart Rehn (S), Runo Johansson (L)
replik Anna-Karin Skatt (S), Annica Snäll (MP), Lennart Axelsson (C), Annika
Snäll (MP), Ambjörn Lennartsson (M) replik Annica Snäll (MP).
”6-timmars arbetsdag.”
Huvudanförande: Hajrudin Abdihodzic (V) framhåller hur 6 timmars arbetsdag
kan förbättra arbetsmiljön, hur det kan öka jämställdhet mellan könen samt hur
det kan förenkla för människor att få ihop sin vardag och på sikt kan få
människor friskare. Han framhåller att det är genomförbart, med statligt stöd,
och att det finns lyckade projekt bland annat i Göteborg.
Replik: Runo Johansson (L).
Talarlista: Runo Johansson (L), Hajrudin Abdihodzic (V), Peter Friberg (M)
replik Hajrudin Abdihodzic (V).
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

9

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-27

Kommunfullmäktige

2017/386

§ 102 Beslut om besvarande av motion om kommunal
vattenagenda
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) med flera har motionerat om att Tidaholm arbetar fram en
Plan/Vattenagenda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till att
man under 2018 har i uppdrag att ta fram ett flertal policys och planer som rör
vatten. Tekniska nämnden hänvisar också till att många av de frågeställningar
som framförs i motionen finns besvarade av andra myndigheter.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 151/2018, ”Beslut om besvarande av motion
om kommunal vattenagenda”, 2018-08-15.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om kommunal
vattenagenda”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05.
 Tekniska nämndens beslut § 65/2018 ”Beslut angående remiss av
motion kommunal vattenagenda”, 2018-05-17.
 Tjänsteskrivelse ”Angående motion om ny vattenagenda/-plan”,
gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27.
 Motion om att arbeta fram en kommunal vattenagenda, 2017-12-18.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till tekniska nämndens motivering.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
tekniska nämndens motivering.
Sändlista
Förslagställaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/255

§ 103 Beslut om förslag om revidering av reglemente om
ersättningar till förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har arbetat fram förslag till revidering av reglemente om
ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun.
I förslaget som arvodesberedningen tagit fram framgår de ändringar som
föreslagits och strykningar som gjorts.
Avsikten har varit att förenkla reglementet genom att bilagorna har inarbetats i
reglementet.
I och med att en samhällsbyggnadsnämnd och en jävsnämnd införs 1 januari
2019, och tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i och med det
upphör, har arvode till ordförande och vice ordförande föreslagits i de nya
nämnderna.
Viss justering av arvodena till vice ordförande har skett så att dessa enhetligt
erhåller hälften av ordinarie ordförandes arvode.
Tidigare har inget arvode varit fastslagit till vice ordförande i den
gemensamma nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg (SMS).
Förslaget är nu att införa ett sådant utifrån att Tidaholms kommun enligt ett
rullande årligt schema är första, andra eller tredje vice ordförande i nämnden.
Vidare har administrationen kring ersättningarna underlättats genom att
sekreteraren vid mötet kan granska närvaroblanketten istället för
förvaltningschef eller motsvarande. Vidare föreslås kravet på att styrka
inkomstbortfall vid inkomst av tjänst tas bort och istället utgår ersättning för
förlorad pensionsförmån utifrån den ersättning för förlorad arbetsinkomst den
förtroendevalde erhållit från kommunen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 146/2018 ”Beslut om förslag om revidering
av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 2018-08-15.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förslag om revidering av reglemente om
ersättningar till förtroendevalda”, kanslichef Thomas Lindberg, 201808-03.
 Arvodesberedningens beslut § 7/2018 ”Beslut om förslag att revidera
reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun”;
2018-08-07.
 Förslag – Reglemente om ersättningar till förtroendevalda, 2018-08-07.
 Kommunfullmäktiges beslut § 81/2017 ”Beslut om tillsättande av
arvodesberedning inför mandatperioden 2018-2022”, 2017-06-26.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig arvodesberedningens förslag
till revidering av reglemente om ersättningar samt föreslår
kommunfullmäktige att besluta att revidera reglemente om ersättningar
i enlighet med arvodesberedningens förslag.
- Peter Friberg (M) framför ett tilläggsyrkande till arvodeberedningens
förslag att social- och omvårdnadsnämndens vice ordförande ska
behålla sina nuvarande 15 procent av riksdagsmannaarvodet.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det, förutom arvodesberedningens förslag, finns
ett tilläggsyrkande från Friberg.
Ordföranden ställer först arvodesberedningens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fribergs tilläggsyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar avslå detta.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente om
ersättningar för förtroendevalda i enlighet med
arvodesberedningens förslag.
Reservation
Peter Friberg (M) och Karin Olofsson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sändlista
Personalavdelningen
Samtliga nämnder
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2018/125

§ 104 Beslut antal ledamöter i samhällsbgyggnadsnämnden och
jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har av kommunfullmäktige haft i tilläggsuppdrag att
utreda och föreslå kommunfullmäktige antal ledamöter och ersättare i de nya
nämnder som enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut införs den 1 januari
2019.
Arvodesberedningen förslag till kommunfullmäktige är att:




Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av elva ordinarie ledamöter
samt sju ersättare,
Jävsnämnden ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i
förslag till reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
jävsnämnden inarbeta det antal som arvodesberedningen förordar.

Arvodesberedningens förslag är en rekommendation och det är först i de av
kommunfullmäktige antagna reglementena som antalet ledamöter och
ersättare fastställs.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 147/2018 ”Beslut om förslag om antal
ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden”, 2018-0815.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förslag om antal ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden”, kanslichef Thomas
Lindberg, 2018-08-07.
 Arvodesberedingens beslut § 8/2018 ”Beslut om förslag på antal
ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämndnämnden”,
2018-08-07.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig arvodesberedningens förslag
och föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
arvodesberedningens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska bestå
av elva ordinarie ledamöter samt sju ersättare.
 Kommunfullmäktige beslutar att jävsnämnden ska bestå av tre
ordinarie ledamöter samt tre ersättare.
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i
förslag till reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
jävsnämnden inarbeta det antal som arvodesberedningen förordar.
Ordförandes sign

Justerandes sign
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Sändlista
Kommunstyrelsen
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2016/374

§ 105 Beslut om Policy för internationellt samarbete i Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till utvecklingsberedningen att ta fram en
policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun.
En kartläggning av internationellt arbete i kommunen 2015-2017 liksom ett
förslag till Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun
presenterades för utvecklingsberedningen 2017-09-06.
En policy ska beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunens riktlinjer för
styrdokument, varför policyn nu överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 148/2018, ”Beslut om antagande av Policy
för internationellt samarbete i Tidaholms kommun”, 2018-08-15.
 Tjänsteutlåtande ”Beslut om antagande av Policy för internationellt
samarbete i Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Karin
Hammerby, 2018-06-05.
 Utvecklingsberedningen § 7/2017, ”Information om Policy för
internationellt samarbete i Tidaholms kommun”, 2017-09-06
 Policy för internationellt samarbete, 2017-09-06.
 Kartläggning av internationellt arbete i kommunen, 2017-08-29
 KF § 21/2017 ”Beslut om uppdrag att ta fram en policy för
internationellt samarbete”, 2017-02-27.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy
för internationellt samarbete i Tidaholms kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för internationellt
samarbete i Tidaholms kommun.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

15

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-27

Kommunfullmäktige

2018/195

§ 106 Beslut om revidering av bolagsordning i Bredband Östra
Skaraborg AB - BÖSAB
Sammanfattning av ärendet
Bredband Östra Skaraborg önskar att få ändra bolagsordningen.
Vid ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige kommer
bolagsordningen att fastställas på bolagsstämman.
Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett sin VD i uppdrag att
inhämta komrnunfullmäktiges ställningstagande till att ändra bolagsordningen
Följande paragrafer är delvis ändrade enligt följande:
§3

Nuvarande

Östra Skaraborg

Föreslagen Västra Götaland
§8

Nuvarande

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra
suppleanter.
Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och
en suppleant vilket konfirmeras på årsstämma eller
extra bolagsstämma.

Föreslagen Styrelsen skall bestå av 6—12 ledamöter.
Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter
vilket konfirmeras på årsstämma eller extra
årsstämma.
§ 11

Nuvarande

brev med posten

Föreslagen e-post
Här skrivs utredningens slutsatser.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 149/2018, ”Beslut om revidering av
bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg -BÖSAB”, 2018-08-15.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av bolagsordning för Bredband Östra
Skaraborg”, controller Göran Andersson, 2018-05-24.
 Bolagsordning Bredband Östra Skaraborg.
 Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28.
 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22.
 Framställan från Bösab, 2018-04-24.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i sitt
ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar
bolagsordningen enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att
Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordningen enligt upprättat
förslag.
Sändlista
Bredband Östra Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/196

§ 107 Beslut om avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband
Östra Skaraborg AB - BÖSAB
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB (Bösab) har gett sin VD uppdrag att
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva
nätdelarna i Bösab:s nät.
Styrelsen i Bösab vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo
Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i Bösab:s
fibernät som är placerat inom respektive ägarkornmun.
Tidaholms Energi AB förvärvar samtliga nätdelar som finns i Tidaholms
kommun. Nätdelarna säljs till bokfört värde vid säljtillfället. Det bokförda värdet
var 1875 000 kr per 2018-04-01.
Bredband Östra Skaraborgs fibernät byggdes under perioden 2005 – 2007
och omfattade fiber mellan de olika huvudorterna och fiber ut till alla
telestationer inom Tibro, Hjo, Karlsborg och Tidaholms kommuner. Nätet
byggdes med bidragspengar från staten, PTS, EU och ägarkommunerna till en
total investering av ca 62 milj kronor.
I samband med detta skrevs ett avtal med kommunerna att Bösab skall
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. Detta avtal
byggde på att erbjuda kommuninnevånarna bredbandstjänster vi ADSL (via
Skanovas kopparnät). Detta avtal går ut i dec 2019.
Behovet av fibernätet till telestationerna minskar för Bösab:s del i samband
med Skanovas avveckling av kopparnätet. Under de senaste åren har 21 st
telestationer lagts ned och 5 st till är aviserade inom Bösab:s område.
Däremot ökar behovet för de olika delägarna att äga nätet ut till dessa
telestationer då utbyggnaden av fiber till landsbygden har skett under samma
period. En försäljning av nätet skulle också renodla Bösab:s roll som
kommunikationsoperatör och som neutral part för övriga bredbandsoperatörer.
En utredning har utförts av Bösab:s revisorer att det är möjligt att realisera
nätet till de olika delägarna till bokfört värde. Tidaholms Energis del är
1.875.000 kr (2018-04-01). Förslaget som Bösab:s ledningsgrupp har att
skulden läggs upp som en fordran i Bösab:s balansräkning.
En utförsäljning av Bösab:s passiva ledningsnät möjliggör för fler delägare i
Bredband Östra Skaraborg. Bredband Östra Skaraborg ser ett kommande
behov av att utöka antal delägare för att få en större och stabilare organisation
och kunna möta både nuvarande och kommande krav från myndigheterna. I
dagens läge finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring med
Vänerenergi AB (Mariestad) i driftfrågor och en önskan finns att utveckla detta
till ett mer intensifierat samarbete i framtiden och därtill utökat marknad.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Med detta som underlag önskar Bredband Östra Skaraborg att få försälja det
passiva nätet till de olika ägarbolagen.
Tidaholms Energi AB:s styrelse ställer sig positiva till detta förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 150/2018 om avyttring av de passiva
nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB”, 2018-08-15.
 Tjänsteskrivelse ”Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra
Skaraborg”, controller Göran Andersoon, 2018-05-24.
 Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28.
 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22.
 Framställan från Bösab, 2018-04-24.
 Beslutsunderlag från Bösab vid extra styrelsemöte 2018-02-22.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg
försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare.
- att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa
de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra
Skaraborg AB och att övertagandet regleras med en revers hos
Tidaholms Energi AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg
försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare.
 att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa
de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra
Skaraborg AB och att övertagandet regleras med en revers hos
Tidaholms Energi AB.
Sändlista
Bredband Östra Skaraborg
Tidaholms Energi AB
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§ 108 Beslut om fyllnadsval ledamot i styrelsen för Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval i styrelserna för Tidaholms Energi
AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB efter ledamoten Birgitta
Johansson (S).
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206, 2015-11-30, ska styrelserna i de tre
bolagen utgöras av samma styrelseledamöter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fyllnadsval ledamot i styrelsen för
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”,
2018-08-17.
 Kommunfullmäktiges beslut § 100/2018 ”Beslut om entledigande från
uppdrag- Birgitta Johansson (S)”, 2018-08-27.
Förslag till beslut
- Bengt Karlsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja
Katarina Wallgren (S) Långgatan 44, 522 32 TIDAHOLM till ny ledamot
i Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads
AB efter Birgitta Johansson (S).
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att välja Katarina Wallgren (S), Långgatan
44, 522 32 TIDAHOLM, till ny ledamot i Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB efter Birgitta
Johansson (S).
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Sändlista
Katarina Wallgren
Tidaholms Energi AB
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2014/291

§ 109 Beslut om fyllnadsval av ordförande i Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval i styrelserna för Tidaholms Energi
AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB efter ledamoten Birgitta
Johansson (S).
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206, 2015-11-30, ska styrelserna i de tre
bolagen utgöras av samma styrelseledamöter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fyllnadsval ordföranden i styrelsen för
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”,
2018-08-17.
 Kommunfullmäktiges beslut § 100/2018 ”Beslut om entledigande från
uppdrag- Birgitta Johansson (S)”, 2018-08-27.
Förslag till beslut
- Bengt Karlsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja
Ingela Backman (S) Ulvestorpsg 38, 522 32 TIDAHOLM, till ny
ordföranden i Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och
Tidaholms Bostads AB efter Birgitta Johansson (S).
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingela Backman (S), Ulvestorpsg
38, 522 32 TIDAHOLM, till ny ordföranden i Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB efter Birgitta
Johansson (S).
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Sändlista
Ingela Backman
Tidaholms Energi AB
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2018/38

§ 110 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.10. Ordföranden
framhåller att nästkommande kommunfullmäktige 24 september ställs in på
grund av att kommunstyrelsens sammanträde är inställt i september.
Ordföranden konstaterar därför att dagens sammanträde är mandatperiodens
sista. Ordföranden tackar alla ledamöter för deras engagemang och arbete
under mandatperioden.
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