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Disponentvillan, 2018-02-26 kl. 18:00-20:00
§§ 21-29
Beslutande
Erik Ezelius (S), ordförande, Zelal Yesildeniz (S), 1:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S) §§
21-26, 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), Ulla
Brissman (S), Cathrine Karlsson (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), Peter Friberg (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn
Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Per Bromander (-), Tomas Vestin (-) ,Annica Snäll (MP)
Tjänstgörande ersättare
Jesper Carlman (S), Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S), Fredrik Kvist (M), Charlotte
Daremark (KD), Monica Karlén (S) §§ 27-29
Ersättare
Ulrika Storm (S), Anna Zöögling (S), Claes Andersson (KD), Bengt Gunnarsson (C), Per-Inge
Karlsson (C), Birgitta Andersson (L), Bill Malm (M), Ulf Alteg (M), Karin Olofsson (MP), Nils
Werner (-)
Tjänstemän
Thomas Lindberg, kanslichef/kommunjurist
Övriga
Jan-Olof Sandberg, kommunrevisionens ordförande
Tord Viktorsson, kommunrevisor
Kerstin Thuvesson, kommunrevisor
Justering
Utses att justera: Hajrudin Abdihodzic, Torgny Hedlund
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Thomas Lindberg

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Hajrudin Abdihodzic

Torgny Hedlund
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2018/38

§ 21 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen
dagordning.
Ordföranden föreslår att en ny punkt läggs till på dagordningen efter punkt 6,
”Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden”.
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen med ovanstående ändringar.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med
ändringen att ny punkt läggs till efter punkt 6, ”Val av ny ledamot i
barn- och utbildningsnämnden”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/37

§ 22 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Ett flertal frågor kring kommunens inställning efter att Vattenfall haft ett
samrådsmöte kring Projekt Velinga Vindkraftpark.
Peter Nilsson: Hur ställer sig Tidaholms kommun kring etablering av
vindkraftpark i Velinga i förhållande till kommunens mål och plan kring
hushållning av resurser i denna?
Lennart Ström: Vill kommunen ha en levande landsbygd eller sälja ut
Hökensås natur med buller från såväl vindkraftverk som bergkrossar?
Lina Beckman: Har kommunen beaktat risken för vattenföroreningar i på och i
Hökensås som kan uppstå i samband med byggnationen av Velinga
vindkraftspark?
Elin Stenberg: Fråga om kommunen tänkt på vilka negativa påverkanseffekter
vindkraftsverken kan ha på såväl människor som djur?
Kommunfullmäktiges beslut
- Fullmäktige beslutar att frågorna besvaras vid nästa möte
- Fullmäktige beslutar att lämna punkten
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/36

§ 23 KS 2018/36 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande ärenden:
 Motion från Gunilla Dverstorp (M) om utveckling av rollen som
oppositionsråd
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- Hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning
- Lämna punkten

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

6

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-26

Kommunfullmäktige

2017/236

§ 24 Beslut om samhällsbyggnadsnämnd
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om inrättande av en
samhällsbyggnadsnämnd vid sammanträdet 2017-12-18 (§ 134/2017) där
grunden för återremissen var att komplettera utredningen som ligger till grund
för beslutet, att eventuellt inrätta en samhällsbyggnadsnämnd, med att
kommunstyrelsen ska utreda hur myndighetsnämnden bör vara utformad.
Det finns två alternativ till organisatorisk placering; under kommunstyrelsen
som ett utskott eller som en ny nämnd under kommunfullmäktige.
Det finns förtjänster inom båda lösningarna medan de administrativa och
eventuella organisatoriska konsekvenserna blir något större för förvaltningen
vid inrättandet av en ny nämnd. Bildas ett nytt arbetsutskott krävs endast små
organisatoriska förändringar och troligen ingen förändring i budget. Bildas en
ny nämnd behöver åtminstone diarier, ekonomi, redovisning, intern kontroll,
synpunktshantering, måluppföljning och kvalitetsarbete hanteras.
SKL förordar inget alternativ särskilt och bekräftar att båda lösningarna är
möjliga.
Antalet politiker i instansen bör med ledning av övriga arbetsutskotts
utformning vara tre ledamöter och tre ersättare.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 39/2018 ”Beslut om återremiss utredning
samhällsbyggnadsnämnd”, 2018-02-07
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5/2018 ”Beslut om
återremiss utredning samhällsbyggnadsnämnd”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av Utredning- Gemensam
samhällsbyggnadsnämnd med anledning av återremiss”, kommunjurist
Markus Wästefors, 2018-01-03
 Kommunfullmäktiges beslut § 134/2017 ”Beslut om gemensam
samhällsbyggnadsnämnd”, 2017-12-18.
 Kommunstyrelsens beslut § 224/2017 ”Beslut om gemensam
samhällsbyggnadsnämnd”, 2017-11-29.
 Tjänsteskrivelse ”Utredning – Gemensam samhällsbyggnadsnämnd i
Tidaholms kommun” kommunjurist Markus Wästefors.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
- Miljö- och byggnadsnämnden upphör 1 januari 2019
- Tekniska nämnden upphör 1 januari 2019
- En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas 1 januari 2019
- En Jävsnämnd under kommunfullmäktige inrättas 1 januari
2019
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på
styrdokument för styrning av de nya inrättningarna.
Ge arvodesberedningen i uppdrag att utreda antal
ledamöter i de nya nämnderna.
Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Hajrudin
Abdihodzic (V) och Ingemar Johansson (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Peter Friberg (M) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
och Peter Fribergs. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:
- Miljö- och byggnadsnämnden upphör 1 januari 2019.
- Tekniska nämnden upphör 1 januari 2019.
- En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas 1 januari 2019.
- En Jävsnämnd under kommunfullmäktige inrättas 1 januari
2019.
- Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på
styrdokument för styrning av de nya inrättningarna.
- Ge arvodesberedningen i uppdrag att utreda antal ledamöter i
de nya nämnderna.
Reservation
Peter Friberg (M) och Torgny Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet med
motivering ”Reservation till förmån för eget förslag.”
Sändlista
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Arvodesberedningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/195

§ 25 Beslut om idrottshall
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-01-30 att avsätta 150 miljoner kronor
för att bygga en ny F-6 skola på Rosenbergsområdet. I samband med att den
nya skolan byggs har barn och utbildningsnämnden inkommit med behov av
att en ny idrottshall behövs för idrottsundervisning. I Tidaholms kommun är det
kultur och fritidsnämnden som ansvarar för idrottshallarna inom kommunen.
Kultur och fritidsnämnden har i beslutet § 50/2017 att i egenskap av ansvarig
verksamhetsnämnd inkommit med begäran att få genomföra en förstudie
omfattande två nya idrottshallar som täcker barn och utbildningsnämndens
behov av idrottsundervisning och TGS (Tidaholms gymnastik sällskap) behov.
Underlaget för beslutet i kultur och fritidsnämnden bygger på en utredning
med fem olika alternativ.
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett reviderat förslag innebärande
byggnation av 1,5-hall, det vill säga en fullstor hall på 20*40 m samt en halv
hall med storleken 25*20 m, detta för att kunna tillgodo se Tidaholms
gymnastiksällskaps behov till en hall för deras verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av nämndens skrivelse och ser
mot bakgrunden av dagens utnyttjandegrad på 67% inget behov av nya
hallytor. Denna analys bygger på hela föreningslivets efterfrågan.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning utifrån kommunens
ekonomiska läge och framtida prognoser avseende befolkningsprognoser
samt behovsanalys avseende utnyttjandegraden.
Kommunledningsförvaltningen har utifrån sin bedömning kommit fram till att
behovet är att bygga en ny idrottshall med en hallyta på 20*40 m.
Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att någon ytterligare förstudie
inte behöver genomföras. Utredningen från kultur och fritidsnämnden fyller
detta behov. Ställningstagandet nu gäller huruvida projektet kan gå vidare i
investeringsprocessen till projektering av en ny fullstor idrottshall.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 43/2018 ”Beslut om idrottshall”, 2018-0207
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2018 ”Beslut om byggnation ny
idrottshall”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Byggnation av ny idrottshall”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-01-19
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 16/2016 ”Beslut om
byggnation av en F-6 skola samt ombyggnation av Hökenssåskolan”,
2017-02-23
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Ansökan om förstudie för ny
idrottshall”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2017-04-03
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 50/2017, ”Beslut om ansökan om
förstudie för ny idrottshall”, 2017-05-18
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 84/2017, ”Beslut om komplettering
ny idrottshall”, 2017-09-14
 Kostnadskalkyl investeringsprojekt ny idrottshall Rosenberg
 Tjänsteskrivelse ”Ytterligare komplettering angående byggnation av ny
idrottshall”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2018-01-12
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 4/2018 ”Beslut om projektering av
ny idrottshall”, 2018-01-18
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 130/2017 ”Beslut om ansökan om
förstudie för ny idrottshall”, 2017-12-14
Förslag till beslut
- Kommunstyrelens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden genomföra en projektering av en idrottshall
med en hallyta på 20*40 m i anslutning till F-6 skolan på
Rosenbergsområdet. Investeringskostnaden är beräknad till 30
miljoner kronor. Idrottshallen ska täcka barn och
utbildningsnämndens behov samt ge föreningslivet i Tidaholms
kommun möjligheter till ökat utnyttjande.
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
projektera för en ny idrottshall på södra Rosenberg i enlighet
med upprättat förslag till utformning. Investeringskostnaden är
beräknad till 50 miljoner kronor inklusive omgivande
markarbeten, parkering mm.
- att medel för projektering finns avsatta i investeringsbudget
2018 i projektet tillkommande skolinvesteringar.
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
- Ingemar Johansson (L) yrkar att uppdraget till tekniska
nämnden att projektera för idrottshall med yta om 20*40 meter
ska utgå, det vill säga att kommunfullmäktige beslutar att
endast det större alternativet ska projekteras.
- Peter Friberg (M) framför ett tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag om att ordet ”hallyta” byts ut mot
”spelyta”.
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till Peter Fribergs (M)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
beslut och Ingemar Johanssons (L) samt ett tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag från Peter Friberg (M).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Ingemar Johanssons
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ: Bifall till Ingemar Johanssons (L) förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 18
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Följande röstar JA:
Erik Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S) 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), Ann-Sofie
Hagenvind (S), Jesper Calman (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S),
Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla
Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V)
Följande röstar NEJ:
Ingemar Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Runo Johansson (L), Anneli
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Torgny Hedlund (KD),
Charlotte Daremark (KD), Peter Friberg (M), Fredrik Kvist (M), Gunilla
Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn
(M), Per Bromander (-), Tomas Vestin (-), Annica Snäll (MP)
Ordföranden ställer därefter proposition på Peter Fribergs (M) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden genomföra en projektering av en idrottshall
med en spelyta på 20*40 m i anslutning till F-6 skolan på
Rosenbergsområdet. Investeringskostnaden är beräknad till 30
miljoner kronor. Idrottshallen ska täcka barn och
utbildningsnämndens behov samt ge föreningslivet i Tidaholms
kommun möjligheter till ökat utnyttjande.
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
projektera för en ny idrottshall på södra Rosenberg i enlighet
med upprättat förslag till utformning. Investeringskostnaden är
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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-

beräknad till 50 miljoner kronor inklusive omgivande
markarbeten, parkering mm.
att medel för projektering finns avsatta i investeringsbudget
2018 i projektet tillkommande skolinvesteringar.
Att ordet ”hallyta” byts ut mot ”spelyta”

Reservation
Peter Friberg (M), Torgny Hedlund (KD), Ida Davidsson (M), Ambjörn
Lennartsson (M), Tomas Vestin (-) och Gunilla Dverstorp (M) med
motiveringen ”Reservation till förmån för Ingemar Johansson”.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2014/291

§ 26 Beslut om entledigande - Tetyana Zakrevska Johansson (L)
Sammanfattning av ärendet
Tetyana Zakrevska Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sina
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Entledigande av uppdrag – Tetyana Zakrevska
Johansson”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-02-16
 Begäran om entledigande
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tetyana Zakrevska
Johansson (L) från sina uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tetyana ZakrevskaJohansson (L) från sina uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige.
Sändlista
Tetyana Zakrevska-Johansson
Länsstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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DNr.

§ 27 Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Val av ny ledamot i barn- och utvecklingsnämnden efter Tetyana ZakrewskaJohansson (L).
Förslag till beslut
Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige att välja Mathias Lundgren
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Mathias Lundgren som ny ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/80

§ 28 Information om nya kommunallagen
Sammanfattning av ärendet
Kommunjurist Thomas Lindberg kom till kommunfullmäktige och berättade om
den nya kommunallagen som började gälla 1 januari 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om nya kommunallagen”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-02-16
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/38

§ 29 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande avslutar mötet klockan 20.00.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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