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Kommunfullmäktige

Disponentvillan, 2018-01-29 kl. 18:00 – 19:20
§§ 1-20
Beslutande
1:e vice ordförande Zelal Yesildeniz (S), 2:e vice ordförande Krister Rohman (KD), 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), Malin Skatt (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), Runo Johansson (L) §§ 17-20, Halina Gustavsson (L),
Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida
Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Per Bromander (-), Stig-Erik Werner (-), Tomas
Vestin (-), Annica Snäll (MP)
Tjänstgörande ersättare
Gunilla Djurberg (S), Susanne Lindgren (S), Birgitta Andersson (L) §§ 1-16, Per-Inge Karlsson
(C) §§ 17-20, Bengt Gunnarsson (C), Fredrik Kvist (M)
Ersättare
Nils-Åke Johansson (S), Jesper Carlman (S), Monica Karlén (S), Ulrika Storm (S), Anna
Zöögling (S), Lars-Ove Larsson (V), Bill Malm (M), Nils Werner (-)
Tjänstemän
Eva Thelin, kommunchef §§ 1-16
Thomas Lindberg, kanslichef
Markus Wästefors, kommunjurist
Övriga
Jan-Olof Sandberg, kommunrevisionens ordförande
Tord Viktorsson, kommunrevisor
Kerstin Tuvesson, kommunrevisor
Justering
Utses att justera: Malin Skatt (S), Annica Snäll (MP)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Thomas Lindberg

Underskrift ordförande
Zelal Yesildeniz (S)

Underskrift justerare
Malin Skatt (S)

Annica Snäll (MP)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2018-02-09 – 2018-03-02
Nämnd/styrelse
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-01-29
Protokollet förvaras:
Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Thomas Lindberg
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2018/38

§ 1 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.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/37

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/36

§ 3 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande punkter:
 Medborgarförslag om belysning längs med grusväg vid Hellidsberget,
Per Danielsson.


Fråga av Peter Friberg (M) ställd till Bengt Karlsson (S), ordförande i
kultur- och fritidsnämnden. Frågan avser bakgrunden till bytet av stolar
i biblioteket mot nya.
Bengt Karlsson (S) förklarar bakgrunden till bytet.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- hänskjuta medborgarförslaget från Per Danielsson till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
- frågan från Peter Friberg (M) är besvarad.
- Lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/105

§ 4 Beslut om ombyggnation Hökensåskolan åk 7-9 samt
Forsenskolan
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade §5/2017 att bygga en ny F-6 skola på nya
Rosenbergsområdet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade §107/2016 att
förändra organisationen och införa två stycken F-6 skolor och en 7-9 skola.
Beslutet innebär att Hökensåsskolan byggs om till en 7-9 skola, Forsenskolan
byggs om till F-6 skola samt att en ny F-6 skola byggs på nya
Rosenbergsområdet.
Barn och utbildningsnämnden har genomfört en förstudie och specificerat vilka
åtgärder som bör genomföras i de befintliga skolorna för att anpassa dem till
nya åldersgrupper. På Hökensåsskolan ska även kök och matsal byggas om
och renoveras på grund av förändrat behov där kapaciteten bör ökas samt
krav på åtgärder från arbetsmiljöverket.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 9/2018 ”Beslut om ombyggnation
Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Projektering ombyggnation
Forsenskolan och Hökensåsskolan”, ekonomichef Henrik Johansson,
2017-10-31
 Beslut om ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”,
2017-11-16
 Beslut barn- och utbildningsnämnden § 120/2017, ”Beslut om
komplettering till ärendet ”ombyggnation av Hökensåsskolan och
Forsenskolan””, 2017-10-12
 Beslut barn- och utbildningsnämnden § 109/2017, ”Beslut om
ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”, 2017-0914
 Investeringsprojekt 2017 Forsenskolan
 Investeringsprojekt 2017 Hökensåsskolan
 Behovsspecifikation Forsenskolan
 Behovsspecifikation Hökensåsskolan
 Investeringsprojekt 2017 Hökensåsskolan kök och matsal
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att gå vidare
med projektet samt uppdra åt tekniska nämnden i samråd med barnoch utbildningsnämnden att göra en projektering för ombyggnation av
Forsenskolan och Hökensåsskolan, inklusive kök och matsal inom en
totalkostnad på 20 miljoner kronor. Medel för projektering finns avsatt i
investeringsbudgeten för 2018.
- Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med projektet samt uppdra
åt tekniska nämnden att i samråd med barn- och utbildningsnämnden
göra en projektering för ombyggnation av Forsenskolan och
Hökensåsskolan, inklusive kök och matsal inom en totalkostnad på 20
miljoner kronor. Medel för projektering finns avsatt i
investeringsbudgeten för 2018.
Reservation
Birgitta Andersson (L), Annica Snäll (MP) och Tomas Vestin (-) reserverar sig
mot beslutet med följande motivering: ”Jag reserverar mig mot beslutet att
begränsa summan för ombyggnation av Hökensås- och Forsenskolorna till 20
miljoner då tekniska förvaltningen beräknade kostnad är 24 miljoner,”
Sändlista
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 5 Beslut om taxa för campingen
Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 17/2018 ”Beslut om fastställande av taxa
för camping”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Fastställande av taxa för Camping”,
controller Göran Andersson, 2017-12-27
 Tekniska nämndens beslut § 128/2017 ”Besluti angående taxor för
2018”, 2017-11-16.
 Taxa för camping
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
taxa för camping att gälla från och med 2018-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för camping att gälla
från och med 2018-02-01.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 6 Beslut om fastställande av taxa för serveringstillstånd och
tillsyn
Sammanfattning av ärendet
Lidköpings kommun har inrättat en organisation för kommungemensam
handläggning av alkoholtillstånd samt tillsyn av näringsställen. Organisationen
har namnet Tillståndsenheten i Samverkan (TIS).
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 21/2018 ”Beslut om fastställande av taxa
för serveringstillstånd och tillsyn”, 2018-01-10.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 113/2017 ”Beslut om
samverkan kring alkoholhandläggning samt taxor för 2018”, 2017-1121
 Tjänsteskrivelse, ”Tjänsteskrivelse- Fastställande av taxa för
serveringstillstånd och tillsyn”, controller Göran Andersson, 2017-12-27
 Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
taxa för serveringstillstånd och tillsyn att gälla från och med 2018-0201.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för serveringstillstånd
och tillsyn att gälla från och med 2018-02-01.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/322

§ 7 Beslut om taxa för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 19/2018 ”Beslut om fastställande av taxa
för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”,
2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Fastställande av taxa för
Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”,
controller Göran Andersson, 2017-12-28.
 Tekniska nämndens beslut § 128/2017 ”Besluti angående taxor för
2018”, 2017-11-02
 Taxa för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
taxa för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
att gälla från och med 2018-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för Tidaholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 201802-01.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/322

§ 8 Beslut om taxa för renhållning
Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats till tekniska nämnden till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 22/2018 ”Beslut om fastställande av taxor
för renhållning”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Fastställande av taxa för
renhållning”, controller Göran Andersson, 2017-12-27
 Tekniska nämndens beslut § 145/2017 ”Eventuellt beslut om
upphävande av del av tekniska nämndens beslut 2017-11-16 § 128
gällande taxa för renhållning”, 2017-12-14
 Tekniska nämndens beslut § 144/2017 ”Beslut angående
kostnadsjämförelse och revidering av renhållningstaxa 2018”, 2017-1214
 Tekniska nämndens beslut § 128/2017 ”Besluti angående taxor för
2018”, 2017-11-16
 Jämförelse av taxor för Tidaholm och kommuner inom AÖS.
 Taxa för renhållning
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att fastställa taxa för renhållning att gälla från och med 2018-02-01.
- att uppdra till tekniska nämnden att i samband med budgetprocess
för 2019 framta förslag till taxa i enlighet med kommunstyrelsens
uppdrag till nämnden i beslut § 152/2017.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att fastställa taxa för renhållning att gälla från och med 201802-01.
- att uppdra till tekniska nämnden att i samband med
budgetprocessen för 2019 framta förslag till taxa i enlighet med
kommunstyrelens uppdrag till nämnden i beslut § 152/2017.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

12

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-29

Kommunfullmäktige

2017/322

§ 9 Beslut om taxa för odlingslotter
Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 23/2018 ”Beslut om fastställande av taxa
för odlingslotter”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Fastställande av taxa för
Odlingslotter”, controller Göran Andersson, 2017-12-27
 Tekniska nämndens beslut § 128/2017 ”Besluti angående taxor för
2018”, 2017-11-16
 Taxa för odlingslotter
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
taxa för odlingslotter att gälla från och med 2018-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för odlingslotter att gälla
från och med 2018-02-01.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/322

§ 10 Beslut om taxa för upplåtelse av offentlig plats i Tidaholm
Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 20/2018 ”Beslut om fastställande av taxa
för upplåtelse av offentlig plats”, 2018-01-10.
 Tekniska nämndens beslut § 128/2017 ”Besluti angående taxor för
2018”, 2017-11-16
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Fastställande av taxa för
upplåtelse av offentlig plats”, controller Göran Andersson, 2017-12-27
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Tidaholm
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
taxa för upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 2018-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för upplåtelse av
offentlig plats att gälla från och med 2018-02-01.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/322

§ 11 Beslut om grunder för kommunala bidrag för enskild
väghållning
Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 18/2018 ”Beslut om fastställande av
grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning inom Tidaholms
kommun”, 2018-01-10.
 Tekniska nämndens beslut § 128/2017 ”Besluti angående taxor för
2018”, 2017-11-16
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Fastställande Grunder för
kommunala bidrag till enskild väghållning inom Tidaholms kommun”,
controller Göran Andersson, 2017-12-27
 Grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning 2018
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning inom Tidaholms
kommun att gälla från och med 2018-02-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa grunder för kommunala
bidrag till enskild väghållning inom Tidaholms kommun att gälla från
och med 2018-02-01.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/23

§ 12 Beslut om val av revisorer för stiftelsen Tidaholm-Hökensås
semesterby
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 5 § Revisionsreglementet att kommunfullmäktige ska utse
revisorer till stiftelser.
Det framgår av § 17 i stadgarna för stiftelsen Tidaholm Hökensås semesterby
att kommunfullmäktige ska utse två revisorer, varav en godkänd, att granska
stiftelsen. Mandattiden för de valda revisorerna är ett kalenderår.
Kommunrevisionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att välja revisor
Kerstin Thuvesson och godkände revisorn Krister Tegehall till revisorer för
stiftelsen Tidaholm Hökensås semesterby för år 2018.
Beslutsunderlag
 Kommunrevisionens beslut ”Revisorer Stiftelsen Tidaholm-Hökensås
semesterby”, 2018-01-15
 Revisionsreglemente
 Stadgar för Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att välja revisor Kerstin Thuvesson och
godkände revisorn Krister Tegehall till revisorer för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby för år 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att välja revisor Kerstin Thuvesson och
godkände revisorn Krister Tegehall till revisorer för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby för år 2018.
Sändlista
Kommunrevisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/338

§ 13 Beslut om anpassningar inom Brukets industriområde
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har § 119/2017 gjort en framställan om medel för
erforderliga investeringar på Brukets Industriområde avseende Dometic Seitz
lokaler.
Tekniska nämnden beslutar att av kommunstyrelsen anhålla om
2.500 tkr för erforderliga investeringar. 380 tkr tas ur tekniska nämndens
befintliga budget för anpassningar inom Brukets industriområde.
För att klara sin utökade verksamhet hyr Dometic Seitz just nu tillfälliga lokaler
på Brukets industriområde. Tillfälliga lokaler hyrs i byggnad 38, 39 och 40.
Seitz har nu önskemål om en mer långsiktig lösning där de kan expandera i
intilliggande byggnaderna 123 och 124.
Finansiering föreslås ske via investeringsreserven 2018 samt ur tekniska
nämndens anslag för planerat underhåll 2018. Förutsätter att
investeringsmedel kan överföras/ombudgeteras mellan år 2017 till 2018.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §12/2018 ”Beslut om expansion Dometic
Seitz”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Expansion industrilokaler Brukets
Industriområde”, controller Göran Andersson, 2017-11-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 138/2017 ”Beslut om
expansion Dometic Seitz”, 2017-12-13
 Tekniska nämndens beslut § 119/2017 ”Beslut angående expansion
Dometic Seitz – lokalombyggnader”, 2017-10-19
 Tjänsteskrivelse ”Expansion Dometic Seitz – lokalombyggnader”,
fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2017-10-19
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att för åtgärder på Brukets Industriområde avseende framställt
förslag från tekniska nämnden anslå 2.880 tkr för investeringar.
- att finansiering sker ur anslaget för investeringsreserven 2018
med 1850 tkr och 1030 tkr ur tekniska nämnden anslag för
planerat underhåll 2018.
- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- För åtgärder på Brukets Industriområde avseende framställt
förslag från tekniska nämnden anslå 2.880 tkr för investeringar.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Finansiering sker ur anslaget för investeringsreserven 2018
med 1850 tkr och 1030 tkr ur tekniska nämnden anslag för
planerat underhåll 2018.

Sändlista
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/363

§ 14 Beslut om revisorernas budget
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeberedningen för revisorernas budget överlämnar förslag till budget
för 2018.
Efter överläggningar med revisorerna föreslår beredningsgruppen att 818 tkr
avsätts för revisorernas budget 2018.
För att denna budgetprocess ska stämma med hela kommunens
budgetprocess ska från och med arbetet med Strategisk plan och budget
2019-2021 denna beredning äga rum senast den 31 mars året innan.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2018 ”Beslut om revisorernas budget”,
2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Revisorernas budget 2018”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-12-07
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 142/2017 ”Beslut om
revisorernas budget 2018”, 2017-12-13
 Anteckningar från kommunfullmäktigeberedningens möte
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
revisorernas budget för år 2018 ska uppgå till 818 tkr
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revisorernas budget för år 2018 ska
uppgå till 818 000 kronor.
Sändlista
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
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§ 15 Beslut om förbundsordning Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit ett förslag till en reviderad
förbundsordning.
Av utredningen framgår att Skaraborgs kommunalförbund har föreslagit tillägg
i §§ 5 och 6:
§5
…
Styrelsen skall inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs
av de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
§6
…
Förbundsfullmäktige utser representanter till de bolag som förbundet helt eller
delvis äger eller annars har intresse i.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 14/2018, ”Beslut om förbundsordning
Skaraborgs kommunalförbund”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om revidering av
förbundsordning”, kommunjurist Markus Wästefors, 2017-11-20
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 139/2017 ”Beslut om
förbundsordning Skaraborgs Kommunalförbund”, 2017-12-13
 Skaraborgs kommunalförbunds beslut § 24/2017 ”Beslut om förslag till
reviderad förbundsordning”, 2017-09-26.
 Förslag till reviderad förbundsordning för Skaraborgs
kommunalförbund, 2017-09-26.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
den reviderade förbundsordningen för Skaraborgs kommunalförbund
enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade
förbundsordningen för Skaraborgs kommunalförbund enligt upprättat
förslag.
Sändlista
Skaraborgs kommunalförbund
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§ 16 Beslut om besvarande av motion om förbättrad lekplats i
Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Lisbeth Ider (V) har inkommit med en motion om förbättrad lekplats i
Madängsholm.
Motionären menar att det på lekplatsen i Madängsholm saknas redskap för
barn som är fem år eller äldre. Hon menar att det fanns fler redskap på den
gamla lekplatsen innan den flyttades. Motionären saknar lekhus, babygunga,
klätterställning och en bred rutschkana på pulkabacken. Motionären önskar
även att det ska finnas en linbana.
Tekniska nämnden håller med motionären om att lekplatsen inte erbjuder
möjligheter för äldre barn men lekplatsen uppfyller de kriterier som idag finns
kring lekplatser utformning och möjligheter.
Tekniska nämnden har beslutat att motionen anses besvarad.
Kommunledningsförvaltningen ändrar detta i sitt förslag till beslut till att föreslå
att motionen bör avslås. Detta i och med att motionären ej får igenom de
förslag som hon har i sin motion.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §26/2018 ”Beslut om besvarande av motion
om en förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om besvarande av motion
om en förbättrad lekplats i Madängsholm”, kommunsekreterare Elin
Eklöf, 2017-11-10
 Tekniska nämndens beslut §107/2017, ”Beslut om remiss av motion
om förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2017-10-19
 Barnrättsutredning, Thomas Lindberg förvaltningsassistent, 2017-1004
 Motion ”Motion till Tidaholms kommun angående: Förbättrad lekplats i
-Madängsholm”, Lisbeth Ider (V), 2017-04-23
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
- Lisbeth Ider (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
det inte skett någon medborgardialog inför förändringar samt att
redskap tagits bort utan att ersättas vilket sammantaget gör att
kommunens mål om lekplatser i Tidaholm passande för alla åldrar och
med geografisk spridning inte uppfylls.
- Annica Snäll (MP), Ambjörn Lennartsson (M) och Lennart Rehn (S)
yrkar bifall till Iders förslag om återremittering
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett formellt sakyrkande om återremiss och
ordförande ställer förslaget om återremiss under proposition. Ordförande
konstarerar att kommunfullmäktige beslutar att avgöra frågan idag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Ärendet ska avgöras idag.
NEJ:
Ärendet ska återremitteras enligt Lisbeth Iders (V) förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 1
NEJ: 36
AVSTÅR: 1
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.
Följande röstar JA:
Peter Ezelius (S)
Följande röstar NEJ:
Zelal Yesildeniz (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick
(S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Ann-Sofie
Hagenvind (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Malin Skatt (S),
Håkan Joelsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart
Rehn (S), Gunilla Djurberg (S), Susanne Lindgren (S), Hajrudin Abdihodzic
(V), Lisbeth Ider (V), Halina Gustavsson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta
Andersson (L), Anneli Sandstedt (C), Bengt Gunnarsson (C), Krister Rohman
(KD), Torgny Hedlund (KD), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M),
Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Fredrik
Kvist (M), Per Bromander (-), Stig-Erik Werner (-), Tomas Vestin (-), Annica
Snäll (MP),
Följande AVSTÅR:
Christer Johansson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.
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§ 17 Beslut om besvarande om motion om fritt inträde till Barnens
Hus
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har genom Maj-Britt Hiltunen lämnat in en motion
gällande fritt inträde till Barnens Hus för barn skrivna i Tidaholms kommun.
Motionären anser att det för boende i Tidaholms kommun är en rättighet att
besöka Barnens Hus. Hon menar att det idag är för dyrt för en familj att
besöka Barnens Hus då det kostar 70 kr per person.
Motionen har skickats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden ser inte att nuvarande budget för Barnens hus ger
utrymme för fritt inträde för barn under 18 år folkbokförda i Tidaholms kommun
och ser inte heller någon möjlighet att kunna kontrollera vart barnen är
folkbokförda. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att motionen ska
avslås.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelens beslut § 27/2018 ”Beslut om besvarande av motion
om fritt inträde till Barnens Hus”, 2018-01-10
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om besvarande av motion
om fritt inträde till Barnens Hus”, kommunsekreterare Elin Eklöf
 Kultur- och fritidsnämndens beslut §94/2017 ”Beslut om motion
angående fritt inträde till Barnens Hus”, 2017-10-19
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om motion om fritt inträde till Barnens hus”,
Pema Malmgren kultur- och fritidschef, 2017-09-21,
 Motion ”Motion om fritt inträde till Barnens Hus för barn skrivna i
Tidaholms kommun”, Sverigedemokraterna, 2016-10-11

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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§ 18 Beslut om besvarande av motion om grönt kort
Sammanfattning av ärendet
Den moderata fullmäktigegruppen har genom Ambjörn Lennartsson inkommit
med en motion gällande grönt kort på kommunens återvinningscentral.
Motionärerna menar att det finns ett behov av att bli av med skräp på
helgdagar och kvällar då återvinningscentralen idag är stängd.
Motionärerna vill att det genom en kortare utbildning ska finns möjlighet att få
ett ”grönt kort” som gör att man genom sitt körkort får tillgång till
återvinningscentralen även utanför öppettiderna.
Tekniska nämnden planerar att bygga om återvinningscentralen för att
möjligöra för att hålla den öppen även utan den bemanning som finns idag.
Tekniska nämnden planerar även att genomföra en kundenkät för att ta reda
på vilket behov som finns gällande öppettider på återvinningscentralen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen beslut § 24/2018 ”Beslut om besvarande av motion
om grönt kort”, 2018-01-10
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om besvarande av motion
om grönt kort på kommunens återvinningscentral”, kommunsekreterare
Elin Eklöf, 2017-11-08
 Tekniska nämndens beslut § 2017/181, ”Beslut angående remiss av
motion om system med grönt kort på kommunens återvinningscentral”,
2017-10-19,
 Motion om grönt kort på kommunens återvinningscentral, moderata
fullmäktigegruppen, 2017-06-12
 Plan renhållning, 2017-2020
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motionen om införande av system för
grönt kort på kommuns återvinningscentral är besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
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§ 19 Beslut om besvarande av motion om byggklara tomter i
Kungslena
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Andersson (L) och Ingemar Johansson (L) med flera har inkommit
med en motion om byggklara tomter i Kungslena.
Motionärerna yrkar på att kommunens mark i Kungslena område omgående
detaljplaneras och färdigställs till byggklara tomter.
Motionärerna vill att den mark som Tidaholms kommun äger i Kungslena
snabbt ska detaljplaneras för villatomter och göras byggklar för att erbjuda en
attraktiv boendemiljö och få en möjlighet att rekrytera nya familjer till Tidaholm.
Planläggningen av Kungslena 29:10 som kommunen äger i Kungslena är
prioriterad hos miljö- och byggnadsförvaltningen. De kommer att påbörja
arbetet med denna så snart pågående projekt är klara.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 25/2018 ”Beslut om besvarande av motion
om byggklara tomter i Kungslena”, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om besvarande av motion
om byggklara tomter i Kungslena”, kommunsekreterare Elin Eklöf,
2017-11-09
 Tekniska nämndens beslut §179/2017 ”Beslut angående remiss av
motion om byggklara tomter i Kungslena”, 2017-10-19
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut §283/2017, ”Beslut om yttrande
angående motion om byggklara tomter i Kungslena”, 2017-10-18,
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om motion-Byggklara tomter i Kungslena”,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2017-09-26
 Motion ”Byggklara tomter i Kungslena”, Birgitta Andersson (L) och
Ingemar Johansson (L) med flera, 2017-06-26

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen anses vara besvarad.
- Ingemar Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
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§ 20 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet för avslutat.
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