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§§ 110-122
Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal Yesildeniz (S) vice ordförande, Krister Rohman (KD) andre
vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick
(S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Christer Johansson (S), AnnSofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Håkan
Joelsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson
(C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Ingemar Johansson (L) §§
115-122, Peter Friberg (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson
(M), Tomas Vestin (-), Annica Snäll (MP).
Tjänstgörande ersättare
Gunilla Djurberg (S), Birgitta Andersson (L) §§ 110-114, Ulf Alteg (M).
Ersättare
Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S), Jesper Carlman (S), Monica Karlén (S), Ulrika
Storm (S), Anna Zöögling (S), Lars-Ove Larsson (V), Charlotte Daremark (KD), Claes
Andersson (KD), Bengt Gunnarsson (C), Karin Olofsson (MP), Nils Werner (-).
Tjänstemän
Eva Thelin, kommunchef
Markus Wästefors, kanslichef
Mattias Andersson, VD TEAB §§ 110-114.
Övriga
Jan-Olof Sandstedt, kommunrevisionens ordförande
Justering
Utses att justera: Ulla Johansson (S), Tomas Vestin (-)
Justeringens tid: 2017-12-11
Underskrift sekreterare
Markus Wästefors

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Ulla Johansson (S)
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2017/34

§ 110 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordförande föreslår en ändring att kommunfullmäktige beslutar att ändra
dagordningen med anledning av att de kommunala bolagens VD är på plats
och föreslår att punkten 8 ska flyttas fram till punkten 4.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med den
föreslagna ändringen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/33

§ 111 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Christer Johansson (S) ordförande i social- och omvårdnadsnämnden
besvarar Katarina Hills fråga från septembersammanträdet, (2017/306) ”Hur
kommer det riktade statsbidraget att användas?”:
Social- och omvårdnadsnämnden kommer att använda det tillfälliga
statsbidraget för de ungdomar där förhållandena är i paritet med ett
omhändertagande med lagen om vård av unga (LVU).
Gösta Hedborg ställer en följdfråga:
Syftet med pengarna har varit att samtliga ska få stanna i kommunen efter att
de fått åldern uppskriven eller fyllt 18 år, används pengarna rätt när inte alla
omfattas?
Christer Johansson (S) besvarar följdfrågan (referat):
Kort kommentar kring lagar, regler, riktlinjer och dess förhållande till
statsbidraget. Christer beskriver hur andra kommuner hanterat statsbidraget
och att den stora majoriten av landets kommuner har valt den hantering som
Tidaholms kommuns social- och omvårdnadsnämnd valt.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.
Sändlista
Katarina Hill

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/32

§ 112 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
 Medborgarförslag om att kommunen till anställda inför uthyrning av
elcyklar mot bruttolöneavdrag (KS 2017/312).
 Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om avgången
ledamot i kommunfullmäktige i Tidaholms kommun, Maj-Britt Hiltunen
(SD), dnr 201-33496-2017 (KS 2014/291), 2017-10-11.
 Revisorernas bedömning av Tidaholms kommuns delårsrapport (KS
2017/276), 2017-10-17.
 Översiktlig granskning delårsrapport 2017-08-31, KPMG, (KS
2017/276)., 2017-10-17.
 Utredning behov av trygghetsboende (KS 2016/47), 2017-08-10.
 Kvartalsrapporter från social- och omvårdnadsnämnden (BUN §
78/2017), 2017-09-12.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- Att hänskjuta medborgarförslaget från Kent Moström till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
- Att lägga övriga handlingar till handlingarna.
- Att lämna punkten
Sändlista
Kent Moström
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/315

§ 113 Beslut om elnätstariff för Tidaholms Elnät AB från och med
2018-01-01
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Tidaholms Energi AB, TEAB, har inkommit med en skrivelse där de
vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till en höjning av
elnätstarifferna för år 2018 inom dotterbolaget Tidaholms Elnät AB:s
verksamhet.
Det upprättade förslaget avser en höjning av:
1.
Fast och rörlig avgift för säkringskunder.
2.
Fast och rörlig avgift för effekt- och högspänningskunder.
Förslaget kommer innebära att såväl säkringskunder som effekt- och
högspänningskunder kommer få en höjning på cirka 1 procent.
För en villa med årsförbrukning på 15 000 kWh/år innebär det en ökning med
6 kr/månad eller 72 kr/år inkl.moms.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelens beslut § 203/2017 ”Beslut om elnätstariff för
Tidaholms Elnät AB från och med 2018-01-01.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om elnätstariff från och med
2018-01-01”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-10-19.
 Elnätstariff 2018-01-01 TENAB.
 Elnätstariff för Tidaholms Elnät AB från 2018-01-01.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka
Tidaholms Energi AB:s förslag till höjning av elnätstariffer inom
Tidaholms Elnät AB från och med 2018-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Tidaholms Energi AB:s
förslag till höjning av elnätstariffer inom Tidaholms Elnät AB från och
med 2018-01-01.
Sändlista
Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Energi AB
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/304

§ 114 Allmänpolitisk debatt
Sammanfattning av ärendet
”Boende i Tidaholms kommun”
Runo Johansson (L) anför bl.a. att det är viktigt att tänka på de
omkringliggande orterna i utvecklingen av boenden i Tidaholm genom att
bland annat arbeta med att ta fram fler tomter.
Replik: Tony Pettersson (S), Peter Friberg (M).
”Barnomsorg landsbygd”
Birgitta Andersson (L) anför bl.a. att det pågår ett generationskifte som märks
tydligt på landsbygden och frågade när utredningen som pågår angående
skolans utformning kommer att vara klar.
Replik: Lena Andersson (S), Peter Friberg (M).
”Rent vatten”
Karin Olofson (MP) anför bl.a. att det är viktigt att ta vara på det bra vatten
som idag dricks i Tidaholm och efterlyser en struktur och ordning på hur våra
grundvattens innehåll ser ut samt skillnaderna mot den avsedda
reservvattentäkten som kommuninvånarna snart kommer att dricka.
Replik: ”Från beslut till handling”
Annica Snäll (MP) anför bl.a. att kommunen snarast måste arbeta med
miljöpåverkan och höja ambitionen till att ta en ledarroll i jordens omställning
detta kopplat till forskarrapporter som larmar om utvecklingen i världen.
Replik: Tony Pettersson (S), Lennart Axelsson (C) och Ambjörn Lennartsson
(M).
”Cykelstaden Tidaholm”
Zelal Yesildeniz (S) anför bl.a. det finns goda förutsättningar att öka mängden
cyklister sett till de lokala förutsättningarna men också att det finns 7303 bilar i
kommunen och att biltätheten ökar samt att det finns ett behov av omställning.
Replik: Peter Friberg (M), Halina Andersson (L), Birgitta Andersson (L),
Lennart Axelsson (C), Annica Snäll (MP)
”Förutsättningar för den lokala demokratin”
Gunilla Dverstorp (M) anför bl.a. att den lokala politiken ser helt annorlunda ut
idag jämfört med ett antal år sedan med kortare och färre sammanträden med
få beslutsärenden samt utrycker en oro över utvecklingen.
Replik: Anna-Karin Skatt (S), Peter Friberg (M)
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/281

§ 115 Beslut om reviderad budget 2018-2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 74/2017 att godkänna strategisk plan och
budget 2018-2020. I ärendet framgår att budgeten revideras om
kommunfullmäktige fattar något beslut som påverkar budgeten eller om större
omvärldsförändringar sker som påverkar budgeten.
Den strategiska planen och budgeten för 2018-2020 har uppdaterats med de
nya förutsättningarna som förändrats sedan dess.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 281/2017 ”Beslut om reviderad budget
2018-2020”. 2017-11-01
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse-Reviderad budget 2018-2020”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-10-23
 Strategisk plan och budget 2018-2020
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- godkänna revideringen av strategisk plan och budgeten 20182020.
- övriga beslut som fattades i KF 2017§74 kvarstår.
- Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Ambjörn
Lennartsson (M) och Hajrudin Abdihozic (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- Godkänna revideringen av strategisk plan och budgeten år
2018-2020.
- Övriga beslut som fattades i kommunfullmäktiges beslut §
74/2017 kvarstår.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/276

§ 116 Beslut om delårsrapport - Tidaholms Kommun
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport Augusti 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.
Delårsrapporten innehåller:




Ekonomi. Utfall per 2017-08-31 samt en prognos för helåret 2017
Måluppföljning mot kommunfullmäktige fastställda mål
enligt den Strategiska planen för år 2017-2019
Nämndernas ekonomi och verksamhetsuppföljning 2017

Kommunrevisionens ordförande Jan-Olof Sandstedt presenterade kort
revisonens granskning och kommenterade innehållet i delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 190/2017 ”Beslut om delårsrapportTidaholms kommun”, 2017-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Delårsrapport Augusti 2017”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-10-17
 Delårsrapport (Tidaholms kommun)
 Delårsrapport Miljö- och byggnadsnämnd
 Delårsrapport Teknisk nämnd
 Delårsrapport tertial 2 - Kultur- och fritidsnämnd
 Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnd, tertial 2, 2017
 Delårsrapport Social- och omvårdnadsnämnd
 Delårsrapport (Kommunstyrelse)
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten augusti 2017 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 2017 och lägga den till
handlingarna.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Revisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/289

§ 117 Beslut om förändrade belopp för parkeringsanmärkningar
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns belopp för parkeringsanmärkningar antogs år 2007.
Sedan dess har många av de närliggande kommunerna höjt beloppen och
antagit likriktade taxor.
Kommuner inom det gamla Skaraborgsområdet samarbetar inom en rad
trafikfrågor. En fråga som diskuterats är likriktning av felparkeringsavgifterna i
området. En enhetlig avgift jämställer felparkering i kommunerna och
underlättar även för Polismyndigheten vid övervakning av trafiksäkerheten.

De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i
kommunerna är 500 kronor, 750 kronor samt 1000 kronor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 207/2017 ”Beslut om ändrade belopp för
parkeringsanmärkningar”, 2017-11-01.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrade belopp
parkeringsanmärkningar”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-10-09.
 Tekniska nämndens beslut, § 88/2017 ”Beslut om ändrade belopp för
parkeringsanmärkningar”, 2017-09-14.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse förändrade belopp
parkeringsanmärkning”, gatuingenjör Ofelia Kullerstedt, 2017-07-27.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande
felparkeringsavgifter:
- 500 kronor för överskriden parkeringstid eller ej betald avgift
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
- 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för
parkering utan giltigt tillstånd på platser avsedda för
rörelsehindrade med särskilt tillstånd
- Den nya taxan skall börja gälla den 1 januari 2018.
- Lennart Rehn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
- Ingemar Johansson (L) yrkar avslag.
- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Ingemar Johanssons (L) förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
och Ingemar Johanssons (L). Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta följande felparkeringsavgifter:
- 500 kronor för överskriden parkeringstid
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

12

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-11-27

Kommunfullmäktige

-



750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för
parkering utan giltigt tillstånd på platser avsedda för
rörelsehindrade med särskilt tillstånd.
Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall börja gälla den 1
januari 2018.

Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/110

§ 118 Rapport över motioner och medborgarförslag som har
anmälts till kommunfullmäktige till och med 2017-09-25 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige 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 2017-09-25 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 201/2017 ”Rapport motioner och
medborgarförslag som har anmälts till kommunfullmäktige till och med
2017-09-25 och som inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller
nämnd”, 2017-11-01
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag som
har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2017-09-25 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-09-29
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen .

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 119 Rapport över medborgarförslag som har beretts och
beslutats av nämnder 2017-03-28-2017-10-23
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
september.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 200/2017 ”Rapport över medborgarförslag
som beretts och beslutats av nämnder 2017-03-28 – 2017-10-23”,
2017-11-01.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag som har beretts och
beslutats av nämnder 2017-03-28 – 2017-10-23”, kommunsekreterare
Elin Eklöf, 2017-10-23
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig rapporten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/292

§ 120 Beslut om att revidera miljö- och byggnadsnämndens
reglemente angående handel med e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Sammanfattning av ärendet
Den 24 maj 2017 antog riksdagen en ny lag, lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen började gälla den 1 juli 2017, med
övergångsbestämmelser som gäller t o m 2017-12-31. Tillsynsansvaret över
denna lag åligger delvis kommunerna enligt lagens 26 §.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att genom att i fråga om tillsynen i så stor
utsträckning som möjligt ansluta till de bestämmelser som gäller enligt
tobakslagen – som i flera avseenden överensstämmer eller annars har stora
likheter med den nya lagen – kan tillsynen över e-cigaretter och
påfyllningsbehållare inordnas i den befintliga tillsynsorganisationen. De anser
även att det innebär effektivitetsvinster jämfört med om en helt ny
tillsynsorganisation måste konstrueras.
Eftersom det är miljö- och byggnadsnämnden som i Tidaholms kommun
ansvarar för tillsynen av försäljning av tobaksvaror, faller det sig naturligt att
även tillsynen enligt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare faller under
miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 205/2017 ”Beslut om revidering av miljöoch byggnadsnämndens reglemente angående handel med ecigaretter och påfyllnadsbehållare”, 2017-11-01.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – e-cigaretter tillsyn”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-09-27.
 Miljö- och byggnadsnämnden beslut § 79/2017, ” Beslut om att
revidera miljö- och byggnadsnämndens reglemente angående handel
med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
 Tjänsteskrivelse, miljö- och livsmedelsinspektör Britt Svensson,
2017-08-21.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera
tillsynen enligt lagen om handel med e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare (lag 2017:425), till miljö- och byggnadsnämnden,
samt att texten i miljö-och byggnadsnämndens reglemente ändras till:
1 § andra stycket utgår och ersätts med följande text:
Nämnden ansvarar för tillsyn och beslut gällande lokaler och offentliga
miljöer enligt tobakslagen (1993:582), för tillsyn och beslut gällande
handel med tobaksvaror enligt samma lag samt för tillsyn och beslut
gällande handel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag
(2017:425).
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Nämnden ansvarar även för tillsyn och beslut avseende försäljning av
folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622) och för tillsyn och beslut
avseende handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730).
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsynen enligt lagen om
handel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare (lag 2017:425), till
miljö- och byggnadsnämnden, samt att texten i miljö-och
byggnadsnämndens reglemente ändras till:
1 § andra stycket utgår och ersätts med följande text:
Nämnden ansvarar för tillsyn och beslut gällande lokaler och offentliga
miljöer enligt tobakslagen (1993:582), för tillsyn och beslut gällande
handel med tobaksvaror enligt samma lag samt för tillsyn och beslut
gällande handel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag
(2017:425).
Nämnden ansvarar även för tillsyn och beslut avseende försäljning av
folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622) och för tillsyn och beslut
avseende handel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730).
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden
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2017/299

§ 121 Beslut om folkhälsoavtal
Sammanfattning av ärendet
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal med samtliga kommuner i
Skaraborg om lokalt folkhälsoarbete. Kommunernas nuvarande avtal löper ut
vid årsskiftet. Strategigruppen för folkhälsoarbete har därför tagit fram ett nytt
avtal. Detta förslag är förankrat i kommunchefsgruppen och i presidiet för
östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Kommunalförbundet har även
rekommenderat sina medlemskommuner att teckna avtalet. Det nya avtalet
sträcker sig från 2018-01-01 till och med 2021-12-31.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 208/2017 ”Beslut om folkhälsoavtal”,
2017-11-01.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om folkhälsoavtal”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-10-06.
 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tidaholms kommun
för perioden 2018-2021, 2017-09-29
 Skrivelse från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-09-25
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna det
nya samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete med Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
- Zelal Yesildeniz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att teckna det nya samverkansavtalet om
lokalt folkhälsoarbete med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sändlista
Malin Gustafsson
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 122 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ambjörn Lennartsson (M) berättade kort om tjänsteresan till Rockford, USA
samt förmedlar en hälsning från borgmästaren i Rockford.
Ordförande upplyser om att det kommer att ske en överläggning avseende
den allmänpolitiska debatten i början av nästa år med gruppledarna och
uppmanar ledamöterna att förmedla sina åsikter till gruppledarna om hur den
kan utvecklas.
Ordförande informerar om att ersättningar för sammanträden måste inkomma
senast 3 december för att kunna utbetalas innan jul.
Ordförande informerar om att decembersammanträdet kommer att hållas i
biblioteket och att det bedömt kommer att vara förlagt till 17:00 och att det
kommer ske en avslutning med en gemensam julsmörgås samt att information
gått ut i ett mail.
Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet klockan 20:42.
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