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Mattias Andersson, VD kommunala bolagen §§ 123-126
Övriga
Jan-Olof Sandberg, kommunrevisionens ordförande
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2017/34

§ 123 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
dagordningen med ändring av att punkten tio flyttas till nya punkten fyra och
övriga punkter anpassas efter denna förändring.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/32

§ 124 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Motion från Karin Olofsson (MP) med flera om att arbeta fram en
kommunal Vatten-Agenda. (KS 2017/386)
 Motion från Runo Johansson (L) med flera om att skapa en
prioriteringslista rörande landsbygdsvägars underhåll. (KS 2017/387)
 Valdistriktsindelning för Tidaholms kommun, Länsstyrelsen 2017-11-19
 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping, 2017-11-13
 Beslut från social- och omvårdnadsnämnden ”Information om
kvartalsrapporter ej verkställda gynnande beslut”, 2017-11-21
 Kvartalsrapport från social- och omvårdnadsnämnden ”Information om
kvartalsrapporter ej verkställda gynnande beslut”
 Kvartalsrapport från social- och omvårdnadsnämnden ”Information om
kvartalsrapporter ej verkställda gynnande beslut”
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- Hänskjuta Karin Olofssons (MP) motion till kommunstyrelsen för
beredning.
- Hänskjuta Runo Johanssons (L) motion till kommunstyrelsen för
beredning.
- Lägga övriga handlingar till handlingarna.
- Lämna punkten

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/33

§ 125 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Ordförande konstaterar att det inte finns några frågor från allmänheten att
besvara.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/353

§ 126 Beslut om vindkraftsparker Velinga och Anneberg
Sammanfattning av ärendet
Framställan har inkommit från Tidaholms Energi AB via sitt dotterbolag
Tidaholms Elnät AB att för kommunfullmäktiges ställningstagande få utföra
investeringar för anslutning av två vindkraftsparker.
Enligt ägardirektiv krävs kommunfullmäktiges ställningstagande om
investeringen överstiger 100 Pbb (prisbasbelopp) per investeringsobjekt.
Enligt framställan uppgår investeringen till ca 43 milj kr för de två projekten.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 232/2017 ”Beslut om vindkraftsparker
Velinga och Anneberg”, 2017-11-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132/2017 ”Information om
vindkraftsparker Velinga och Anneberg”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Vindkraftsparker Velinga och
Anneberg”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-14
 Vindbruksplan, antagen kommunfullmäktige sept 2010
 Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2014-09-10 § 93 angående
ansökan om vindkraftsanläggning, vindkraftprojekt Råmmarehemmet
 Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2008-12-10 §89 angående
ansökan om vindkraftsanläggning, vindkraftprojekt Anneberg
 Länsstyrelsens tillstånd 2015-06-11 (Dnr 551-12888-2015) resp
 2016-01-12 (dnr 525-41454-2015)
 Teab protokoll 2017-11-16 §73
 Kartor
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i sitt
ställningstagande tillstyrka en utökad investeringsram för Tidaholms
Energibolag ABs dotterbolag Tidaholms Elnät AB för investeringar i
samband med etableringen av vindkraftsparkerna i Velinga respektive
Anneberg.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en utökad investeringsram för
Tidaholms Energibolag ABs dotterbolag Tidaholms Elnät AB för
investeringar i samband med etableringen av vindkraftsparkerna i
Velinga respektive Anneberg.
Sändlista
TEAB
TENAB
Ekominavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/227

§ 127 Beslut om antagande av valnämndens reglemente
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att kommunfullmäktige inte har
antagit ett reglemente för valnämnden. Detta innebär att valnämnden hittills
inte har haft något formellt mandat att agera som valnämnd och att det ansvar
som valnämnden har tagit egentligen har legat på kommunfullmäktige.
För att komma till rätta med detta har kommunledningsförvaltningen på
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskotts presidie tagit fram ett utkast till
reglemente för valnämnden. Förvaltningen har utgått från innehållet i övriga
nämndsreglementen i Tidaholms kommun för att få en så stor likhet som
möjligt. Innehållet har dock anpassats till det faktum att valnämnden inte har
samma omfattande förvaltning som övriga nämnder har.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 218/2017 ”Beslut om antagande av
valnämndens reglemente”, 2017-11-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123/2017 ”Beslut om
antagande av valnämndens reglemente”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Reglemente valnämnden”,
kommunsekreterare Elin Eklöf. 2017-10-26
 Valnämndens beslut, § 7/2017, ”Beslut om reglemente valnämnd”,
2017-10-19
 Utkast- Reglemente valnämnd, 2017-06-21
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
reglementet för valnämnden i enlighet med förvaltningens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för valnämnden i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sändlista
Valnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/293

§ 128 Beslut om tillägg till taxa för tillsyn av försäljning av folköl i
butik, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av handel med vissa
receptfria läkemedel
Sammanfattning av ärendet
Den 24 maj 2017 antog riksdagen en ny lag, lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter (e-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 utövar i dag tillsyn över försäljning av
tobaksvaror. De anser att arbetet med att handlägga anmälningar och utöva
tillsyn över handel med e-cigaretter med tillbehör kommer att vara jämförbart
med det arbete som i dag sker när det gäller tobak. De menar därför att en
gemensam taxa för tobakstillsyn och tillsyn över försäljning av e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare förefaller logisk.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 219/2017 ”Beslut om tillägg till taxa för
tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen och
tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel”, 2017-11-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 112/2017 ”Beslut om tillägg
till taxa för tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt
tobakslagen och tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel”,
2017-10-18
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om tillägg till taxa för tillsyn
av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av
handel med vissa receptfria läkemedel”, kommunsekreterare Elin
Eklöf, 2017-09-27
 Miljö- och byggnadsnämnden beslut §80/2017, ” Beslut om tillägg till
taxa för tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen
och tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel”, 2017-09-20
 Tjänsteskrivelse, miljö- och livsmedelsinspektör Britt Svensson,
2017-08-21.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att den
av kommunfullmäktige antagna gemensamma taxan för tillsyn av
försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn av
handel med vissa receptfria läkemedel utökas med tillsyn enligt lag
(2017:425) om handel med elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare. Taxan får samma utformning som tidigare, med
tillägg gällande tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i
tillämpliga stycken.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att den av kommunfullmäktige antagna
gemensamma taxan för tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn
enligt tobakslagen samt tillsyn av handel med vissa receptfria
läkemedel utökas med tillsyn enligt lag (2017:425) om handel med
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Taxan får samma
utformning som tidigare, med tillägg gällande tillsynen av e-cigaretter
och påfyllnadsbehållare i tillämpliga stycken.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 129 Beslut om fastställande av taxa för barnomsorg
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat förslag till kommunfullmäktige
angående taxa för barnomsorg för år 2018.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 225/2017 ”Beslut om fastställande av taxa
för barnomsorg”, 2017-11-29
 Tjänsteskrivelse ”Fastställande av taxa för barnomsorg”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-11-20
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2017 ”Beslut om
barnomsorgstaxa”, 2017-10-12
 Taxa för barnomsorg
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa barnomsorgstaxan för år 2018 med uppräkning av
inkomstindex för år 2018 som regeringen beslutar om i november
2017.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa barnomsorgstaxan för år
2018 med uppräkning av inkomstindex för år 2018 som regeringen
beslutar om i november 2017.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 130 Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat förslag till kommunfullmäktige
angående taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 226/2017 ”Beslut om revidering av taxa för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen”, 2017-11-29
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt strålskyddslagen”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-11-20
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 95/2017 ”Beslut om revidering
av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen”, 2017-10-18
 Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/175

§ 131 Beslut om besvarande av motion om att starta ett projekt i
Staffanstorpsmodellen
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Dverstorp (M) med flera har inkommit med en motion angående att
tillsammans med polisen initiera ett projekt med märk-DNA som kallas
Staffanstorpsmodellen.
Under utredningen framgick att det finns tre framgångsfaktorer som är direkt
avgörande för projektets resultat. Dessa är den externa samverkan mellan
kommun och kommunpolis, den interna samverkan och förståelsen mellan
kommunpolis, områdespolis och kommunikatör samt väl genomförda
kommunikativa insatser där medborgarnas frågor och eget ansvar utgjort
fokus.
Kommunpolisen tillfrågades om möjlighet till deltagande i projektet 2017-0619. Kommunpolisen hänvisade frågan vidare till ledningen som inkom med
svar 2017-10-04. Svaret från polisen är att det i nuläget inte finns resurs och
tid och att de i nuläget inte kan utlova ett samarbete.
Eftersom att polisen i dagsläget inte kan utlova ett samarbete och
erfarenheterna som Staffanstorps kommun dragit är att polisen har en mycket
viktig roll i projektet är det i dagsläget svårt att initiera ett projekt.
Då polisen i nuläget inte har möjlighet att delta i projektet bör kommunen
avvakta polisens möjlighet till deltagande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 227/2017 ”Beslut om besvarande av
motion om att starta ett projekt i Staffanstorpsmodellen”, 2017-11-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 127/2017 ”Beslut om
besvarande av motion om att starta ett projekt i
Staffanstorpsmodellen”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om motion att initiera ett
projekt med MärkDNA enligt Staffanstorpsmodellen”, kommunjurist
Markus Wästefors, 2017-10-30
 Svar på förfrågan från kommunpolis Anna-Lena Mann mfl, 2017-10-04.
 Staffanstorpsmodellen; Att förebygga bostadsinbrott med stöd av
MärkDNA, Staffanstorps kommun,
 Motion om att starta ett projekt med MärkDNA enligt
Staffanstorpsmodellen (M, C, KD, L), 2017-04-24
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
- Gunilla Dverstorp (M) yrkar att motionen ska bifallas
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Ulf Persson (C) och Runo Johansson (L) yrkar bifall till Gunilla
Dverstorps (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelses
förslag och Gunilla Dverstorps (M) förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag
NEJ:
Bifall till Gunilla Dverstorps (M) förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 18
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Följande röstar JA:
Erik Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S), 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), Ann-Sofie Hagenvind (S),
Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Susanne Lindgren
(S), Håkan Joelsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart
Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V).
Följande röstar NEJ:
Krister Rohman (KD),Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart
Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L),
Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla
Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn
(M), Per Bromander (-), Stig-Erik Werner (-), Tomas Vestin (-), Annica Snäll
(MP),
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Ida Davidson (M), Annelie
Sandstedt (C), Ulf Persson (C), Ingemar Johansson (L), Lennart Axelsson (C),
Peter Friberg (M) reserverar sig mot beslutet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 132 Beslut om besvarande av motion om att öka barnsäkerheten
i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Ider (V) lämnade in en motion angående ökad barnsäkerhet i
Madängsholm.
Motionären anser att det finns ett flertal barnfamiljer i Madängsholm som har
väntat länge på att det ska ske en asfaltering av trottoarer och cykelbana.
Motionären tycker att det är lätt för pulkaåkare och cyklister att komma ut på
vägbanan vid lekplatsens pulkabacke då det saknas staket mot vägen.
Motionären påpekar även att det finns barn som leker vid en bro vid kanalen,
vilket hon tycker är olämpligt. Motionären vill att det ska sättas upp ett
stängsel längs kanalen och utredas vem som är ansvarig för platsen och bör
kontaktas för åtgärd.
Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har i sin utredning kommit fram till att trafiksäkerheten på
vägen som nämns i motionen numera håller en god standard samt att det är
upp till fastighetsägaren av marken kring den i motionen nämnda bro att
bedöma behovet av ett staket.
De anser dock att det är motiverat att förlänga det befintliga staketet kring
lekplasten ytterligare för att minska risken för olyckor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 228/2017 ”Beslut om besvarande av
motion om att öka barnsäkerheten i Madängsholm”, 2017-11-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 128/2017 ”Beslut om
besvarande av motion om att öka barnsäkerheten i Madängsholm”,
2017-11-15.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Ökad barnsäkerhet i
Madängsholm”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-10-27
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut om remiss av motion om ökad
barnsäkerhet i Madängsholm”, 2017-10-19,§106/2017
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, utredningssekreterare Thomas
Lindberg, 2017-10-04.
 Motion ”Motion till Tidaholms kommun angående: Ökad barnsäkerhet i
Madängsholm”, Lisbeth Ider, 2017-04-23
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/297

§ 133 Beslut om markförvärv Acklingakorset och Suntaksrondellen
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har inventerat lämpliga exploateringsytor för
industrifastigheter intill väg 26. Bakgrunden är att Tidaholm är i behov av ytor
för industrier och företag att etablera sig på.
Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och ställer sig positiva till
inköp av mark i strategiska lägen.
I beslutet från tekniska nämnden framgår att två platser utretts. Dessa utgörs
av områdena kring Suntakscirkulationsplatsen och Acklingakorset. Bådera
områdena har bedömts lämpliga för syftet och flertalet av markägarna
förefaller villiga att sälja eller byta mark med kommunen.
I yttrandet från miljö- och byggnadsnämnden framgår att nämnden är positiva
till inköp av mark i strategiska lägen såsom Acklingakorset och Suntakskorset.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till att
genomföra markförvärv vid båda platserna.
Kommunsledningsförvaltningen bedömer att tekniska förvaltningen innehar
rätt kompetens för att kunna inleda förhandling för inköp av fastigheter och
bedömer att det är lämpligt att kommunfullmäktige tar ett beslut som inte
begränsar tekniska nämndens förhandlingsmöjligheter utan lämnar
avgörandet avseende områden till tekniska nämnden att hantera.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 238/2017 ”Beslut om markförvärv vid
Acklingakorset samt Suntakscirkulationsplatsen” 2017-11-29.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 107/2017 ”Beslut om yttrande
angående intresseförfrågan markförvärv, gällande Acklingakorset och
Suntaksrondellen”, 2017-11-15.
 Tekniska nämndens beslut § 80/2017 ”Beslut gällande
intresseförfrågan markförvärv”, 2017-09-14.
 Karta beskrivande ytorna kring Acklingakorset respektive
Suntakscirkulationsplatsen, tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig
positivt till förvärv av fastigheter som bedöms som strategiskt viktiga ut
ett framtida exploateringsperspektiv i de angivna områdena enligt
bifogad karta.
-

Ordförandes sign

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
tekniska nämnden att inleda förhandlingar för inköp av lämpliga
fastigheter.
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Justerandes sign
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-

Anna-Karin Skatt (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till förvärv av
fastigheter som bedöms som strategiskt viktiga ur ett framtida
exploateringsperspektiv i de angivna områdena enligt bifogad karta.
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att inleda
förhandingar för inköp av lämpliga fastigheter.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign
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§ 134 Beslut om gemensam samhällsbyggnadsnämnd
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att kommunledningsförvaltningen
ska utreda förutsättningar och konsekvenser för en gemensam
samhällsbyggnadsnämnd mellan tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden.
En eventuell förändring av nämndstrukturen är en politisk omorganisation. För
att kunna hantera jävsproblematiken måste verksamhetsansvar och
myndighetsansvar separeras både på nämndsnivå och på tjänstepersonsnivå.
Den eller de tjänstepersoner som ska bedriva utredningar och lämna förslag
till beslut i ärenden som gäller myndighetsutövning mot kommunen måste
tydligt åtskiljas där den lönesättande chefen inte får ha ansvar för driften av
det som tillsynas.
Ett uppdrag att utreda vilka författningar och övriga styrdokument som
påverkas och därefter ta fram underlag inför inrättandet av en
samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd bör ges till
kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelens beslut § 224/2017 ”Beslut om gemensam
samhällsbyggnadsnämnd”, 2017-11-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2017 ”Beslut om
gemensam samhällsbyggnadsnämnd”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Utredning – Gemensam samhällsbyggnadsnämnd i
Tidaholms kommun”, kommunjurist Markus Wästefors, 2017-09-20
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige införa en
samhällsbyggnadsnämnd enligt upprättat förslag och tidsplan:
 Miljö- och byggnadsnämnden upphör 1 januari 2019
 Tekniska nämnden upphör 1 januari 2019
 En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas 1 januari 2019
 En Myndighetsnämnd inrättas 1 januari 2019
 Tony Pettersson (S), Lennart Rehn (S) och Anna-Karin Skatt (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 Peter Friberg (M) yrkar avslag.
 Ingemar Johansson (L) yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen med motiveringen för att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur myndighetsnämnden bör vara utformad.
- Runo Johansson (L) och Peter Friberg (M) yrkar bifall till Ingemar
Johanssons (L) förslag till beslut.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett formellt sakyrkande om återremiss och
ordförande ställer förslaget om återremiss under proposition. Ordförande
konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att avgöra frågan idag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA:
Ärendet ska avgöras idag.
NEJ:
Ärendet ska återremitteras enligt Ingemar Johanssons (L) förslag till beslut.
Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 18
Kommunfullmäktige har därmed beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.
Följande röstar JA:
Erik Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S), 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), Ann-Sofie Hagenvind (S),
Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Susanne Lindgren
(S), Håkan Joelsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart
Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V).
Följande röstar NEJ:
Krister Rohman (KD),Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart
Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L),
Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla
Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn
(M), Per Bromander (-), Stig-Erik Werner (-), Tomas Vestin (-), Annica Snäll
(MP),
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen ska utreda hur
myndighetsnämnden bör vara utformad.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 135 Beslut om borgensram för Tidaholm Bostad AB 2018
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets låneskuld uppgår till 57 720 042 kr per 2017-12-31.
Med anledning av renovering av bolagets fastighetsbestånd behöver
borgensramen ökas med 10 000 000 kr till 67 720 042 kr.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 242/2017 ”Beslut om borgensram för
Tidaholm Bostad AB 2018”, 2017-11-29
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Borgensbeslut TBAB 2018”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-27.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
-

att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
67 720 042 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

-

att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms
Bostads AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att
utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Bostads AB.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
67 720 042 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
-

att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms
Bostads AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att
utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Bostads AB.

Sändlista
TBAB
TENAB
Ekonomiavdelningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 136 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut.
Bolagets borgensram uppgår till 188 772 000 kr per 2017-12-31. Ingen
nyupplåning 2018.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 243/2017 ”Beslut om borgensram för
Tidaholms Energi AB”, 2017-11-29
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Borgensbeslut TEAB Lån 2018”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-27
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 188 772
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
-

att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms
Energi AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att utfästas
av kommunen inom den årliga borgensram som
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Energi AB.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
188 772 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
-

att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms
Energi AB:s låneförpliktelser skall kommunens borgensbeslut
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har
återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser kommer att
utfästas av kommunen inom den årliga borgensram som
kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Energi AB.

Sändlista
TENAB
TEAB
Ekonomiavdelningen
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Justerandes sign
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§ 137 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB
leasingförpliktelser
Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s leasingförpliktelser. All
leasingförpliktelse sker med kommunal borgen som säkerhet. Behov finns av
förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets leasingförpliktelse uppgår
till 75 885 488 kr per 2017-12-31.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 244/2017 ”Beslut om borgensram för
Tidaholms Energis ABs leasingförpliktelser”, 2017-11-29
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse –Borgensbeslut TEAB Leasingförpliktelser 2018”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-1115
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
-

att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s leasingförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
75 885 488 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

-

att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms
Energi AB:s leasingförpliktelser skall kommunens
borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla
när leasingavtalet har upphört.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi
AB:s leasingförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
75 885 488 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
-

att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Tidaholms
Energi AB:s leasingförpliktelser skall kommunens
borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla
när leasingavtalet har upphört.

Sändlista
TEAB
TENAB
Ekonomiavdelningen
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§ 138 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Lennart Axelsson (C) läste en text med en politisk hälsning.
Ordförande talade om att kommunfullmäktige samt kommunen i övrigt bidragit
till 19 vinterpaket genom UNHCR. Vinterpaketet innehöll bland annat en
matlagningskamin.
Utdelning skedde av fyra vapensköldar och blommor till Peter Ezelius (S),
Cathrine Karlsson (S), Per-Erik Thurén (S) och Berndt Gustavsson (S) med
anledning av 15 års uppdrag i kommunfullmäktige.
Ordförande håller ett kort tal där han berör det innevarande året och det
kommande valåret. Ordförande tackar församlingen för det gångna året och
önskar en god jul och ett gott nytt år.
Krister Rohman (KD) tackar särskilt ordförande Erik Ezelius (S) för det gångna
året och hans insats.
Anna-Karin Skatt (S) tackar Peter Friberg (M) för hans engagemang i
Stiftelsen Hökensås semesterby.
Ordförande avslutar mötet klockan 19:15.
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