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2017/6

§ 1 Delegationsbeslut 2017

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av Kommunchef från och med 2017-10-20 till 
och med 2018-01-29
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2018-01-05 1.8

Remiss - Beslut att 
remittera ärenden 
för yttrande till 
nämnd

2017/391 
Remiss SON -
Behandling av 
spelmissbruk och 
spelberoende. 
Kunskapsstöd med 
nationella 
rekommendationer 
till hälso- och 
sjukvården och 
socialtjänsten

2017-12-14 1.10 Besvarande av 
remiss

2017/365
Remiss-SON 
förslag till 
föreskrifter om 
bärighetsklasser i 
Västra Götalands 
län

2017-12-19 6.1 Köp och försäljning 
av fastighet inom 
ram av 5 
prisbasbelopp

Tidaholm 
Ingemarstorp 7:4

2017-10-20 1.8 Beslut att remittera 
ärenden för 
yttrande till 
nämnder

2017/321
Remiss till MBN - 
Västtågsutredningen

2017-10-30 1.8 Beslut att remittera 
ärenden för 
yttrande till 
nämnder

2017/340
Remiss till MBN – 
Ny zonstruktur för 
kollektivtrafiken

2017-11-10 1.8 Beslut att remittera 
ärenden för 
yttrande till 
nämnder

2017/351
Remiss till TN – 
Remiss om 
kameraövervakning

2017-11-14 6.1 Köp och försäljning 
av fastighet inom 
ramen av 5 
prisbasbelopp

Tidaholm 
Alpklockan 1

2017-11-16 1.9 Beslut att remittera 
ärenden för 

2017/356
Remiss till SON- 
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yttrande till 
nämnder

Nationella riktlinjer 
för prevention och 
behandling vid 
ohälsosamma 
levnadsvanor

Delegationsbeslut fattade av Controller från och med 2017-09-25 till och 
med 2017-12-31 - Upphandling

Besluts-
datum

Besluts-
nummer Ärende/beslut Ärendenummer

2017-11-13 5.15

Nytt avtal: Arbetskläder
Leverantörer: Almedahls i Alingsås AB
Period: 2017-12-01/2021-11-30 Skövdesamverkan

2017-11-13 5.15

Nytt avtal: Skyddskläder
Leverantörer: Grolls AB
Period: 2017-12-01/2021-11-30 Skövdesamverkan

2017-12-06 5.13

Nytt avtal: Fotvård
Leverantör: Glada Foten
Period: 2018-01-01/2018-12-31 Direktupphandling

2017-12-13 5.13

Nytt avtal: Fotvård
Leverantör: SV Massage och friskvård
Period: 2018-01-01/2018-12-31 Direktupphandling

2017-12-13 5.15

Nytt avtal: Vaccinationsinformation
Leverantör: Inera AB
Period: 2018-11-21/T v Direktupphandling

Delegationsbeslut fattade av kommunalråd 2017-12-18
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2017-12-18 1.1
Brådskande beslut
Ansökan om 
folkhälsomedel

2017/331

Delegationsbeslut fattade av Ekonomichef från och med 2017-11-02 till 
och med 2017-11-02

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer

2017-11-02 5.1

Uppdatering av 
beslutsattestanter 
på 
Kommunstyrelsen

2016/362

Lista på delegationsbeslut avseende nyanställda enligt beslutnummer 4:1 
fattade av respektive förvaltningschef eller annan delegat från och med 2017-
11-06 till och med 2018-02-19. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna. 
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2017/7

§ 2 Rapportlista kommunstyrelsen 2018-01-10

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2017-11-17 – 2017-12-29.

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:41 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om 
avsked av rektor som brutit mot interna regelverk m.m.

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:52 Ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:53 Ersättning till kontaktperson och 
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 
2018

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:54 Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL för år 2018

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:55 Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 
avseende Bilaga J

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:57 En ny kommunallag
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:60 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 

för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:62 Avtal om kopiering och tillgängliggörande 

i skolorna fr.o.m. 2018
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:64 Omsorgsprisindex (OPI)
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:65 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga 

om anhörig med fullmakt att företräda brukare omfattas av 
arbetsgivarens utredningsskyldighet avseende trakasserier 
enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen

KS 2017/8 SKL – cirkulär 17: 67 Redovisningsfrågor 2017 och 2018
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:68 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:69 Slutligt utfall av 2016 års kommunala 

fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019
KS 2017/8 SKL – cirkulär 17:70 Politisk information i skolan
KS 2017/103 Samordningsförbundet Östra Skaraborg – protokoll 5,

2017-11-14

Handlingar och protokoll finns tillgängliga på kommunkansliet. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 
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2016/272

§ 3 Information om system för synpunkter och felanmälan - DF 
Respons

Sammanfattning av ärendet
Marie Anebreid, registrator, kom till kommunstyrelsen och informerade om 
kommunens system DF Respons som hanterar synpunktshantering och 
felanmälan.

DF Respons startades upp i kommunen den 1 maj 2017. Tidigare har de olika 
förvaltningarna rapporterat synpunkter på mycket olika sätt. Införandet av DF 
Respons gör att samtliga förvaltningar arbetar på samma sätt vilket gör att 
medborgare känner igen sig och får svar på samma sätt. Det finns även 
möjlighet att ta ut statistik från DF Respons, vilket det inte har funnits möjlighet 
för tidigare. 

I DF Respons kan man välja mellan att lämna frågor, klagomål, beröm eller 
förslag. Man når DF Respons via tidaholm.se och där kan man även se 
andras besvarade frågor, klagomål, beröm och förslag. De synpunkter och 
felanmälningar som kommer in till kommunen via blanketter, telefon, mail eller 
brev läggs även dessa in DF Respons. Detta för att få en helhetsbild och 
rättvis statistik. Man kan vara anonym när man lämnar in sina åssikter eller 
välja att få svar via e-post, telefon eller brev.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2017/98

§ 4 Beslut om månadsrapporter jan-nov

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 259/2016 att samtliga nämnder skulle ta fram 
en månadsrapport enligt framtagen mall. Månadsrapporten ska 
sammanställas efter februari, maj, oktober och november månad. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Nämndernas månadsrapporter 

2017 januari- november
 Månadsrapport tom nov 2017 (Miljö- och byggnadsnämnden), 

§124/2017
 Månadsrapport tom nov 2017 (Social- och omvårdnadsnämnden), 

§127/2017 
 Månadsrapport tom nov 2017 (Tekniska nämnden), §138/2017 
 Månadsrapport tom nov 2017 (Barn- och utbildningsnämnden), 

§150/2017
 Månadsrapport tom nov 2017 (Kommunstyrelsen)
 Månadsrapport tom nov 2017 (Kultur- och fritidsnämnden), §133/2017

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen gällande 

nämndernas månadsrapporter för januari-november 2017. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen gällande 

nämndernas månadsrapporter för januari- november 2017. 

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/381

§ 5 Information om fortsättning kring Förenkla helt enkelt

Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Malin Lundberg kom till kommunstyrelsen och berättade om 
”Förenkla helt enkelt”. 

Ett antal anställda i Tidaholms kommun har genomgått en utbildning som 
heter ”Förenkla helt enkelt”. Utbildningen genomfördes genom Sveriges 
Kommuner och Landsting tillsammans med anställda från Hjo kommun och 
Tibro kommun. 

Utbildningen fokuserade på fyra prioriterade området. 
- Kundprocessen
- Information
- Attityd och värdegrund
- Upphandling

Nu när utbildningen är genomförd så arbetar kvalité och utvecklingsgruppen 
vidare med implementeringen och rapporterar till ledningsgruppen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om utbildningen ”Förenkla helt enkelt””, 

näringslivschef Malin Lundberg, 2017-12-19
 FÖRENKLA HELT ENKELT-Handlingsplan Tidaholm

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens beslutar att ta till sig informationen. 
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2016/236

§ 6 Information om Tidaholms identitet

Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklare Svante Schultz kom till kommunstyrelsen och 
presenterade projektet ”Tidaholms identitet” tillsammans med projektets 
mentor Per Ekman.

Arbetet med att ta fram underlag för projektet har skett i bred process, bland 
annat har ett hundratal workshops genomförts. Det är företagarcentrum som 
organiserar arbetet och de arbetatar just nu med att ta fram varumärket 
Tidaholm. Tidaholm ska vara en attraktiv plats för boende, företagare och 
besökare. 

De har tagit fram ett förslag på logotype som kan användas som Tidaholms 
platssymbol. Logotypen har formen av en flamma som ska symbolisera 
Tidaholm. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms identitet”, näringslivschef Malin Lundberg, 

2017-12-20
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 185/2016 ”Beslut om 

satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”, 
2016-12-14.

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms identitet”, näringslivschef Malin Lundberg, 
2016-11-30. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155/2016 ”Beslut om 
satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”, 
2016-10-19.

 Tjänsteskrivelse, näringslivschef Malin Lundberg, 2016-10-26.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 236/2016 ”Beslut om 

satsning på stadsutveckling och identifiering av Tidaholms identitet”
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2016 ”Beslut om 

uppdrag att utreda förutsättningar för att skapa Tidaholms kommuns 
varumärke”, 2016-09-21.

 Utvecklingsberedningens beslut § 23/2016 ”Tidaholms kommuns 
varumärke”, 2016-09-08.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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2017/380

§ 7 Information om QM- svenska stadskärnor

Sammanfattning av ärendet

Centrum- och besöksnäringsutvecklare Ida Elf kom till kommunstyrelsen och 
informerade om processen att QM- certifiera Tidaholms stadskärna.

Ida berättar att det är många som inte handlar i fysiska butiker längre, e-
handeln ökar mer och mer. Detta kan i förlängningen leda till en öde 
stadskärna och för att undvika detta är det viktigt att hänga med i 
utvecklingen. 

QM-certifieringen är en standardiserad kvalitetsmärkning för 
samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna. Certifieringen 
säkerställer en långsiktig och hållbar samverkan genom att fokusera på 
struktur och styrning. QM är första steget mot att kunna bli nominerad eller att söka 
till Årets Stadskärna. Ett QM-erkännande är giltigt i tre år och kan inom ett år därefter 
förnyas i en förenklad revidering av ansökan. 

Tidaholms kommun har en handelsstrategi som antogs 2009, denna kommer att 
uppdateras med QM i åtanke. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse QM (Quality Mark) –certifiering av 

stadskärnan”, näringslivschef Malin Lundberg, 2017-12-20
 QM Fakta

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2017/389

§ 8 Information om kommunstyrelsens roll i krig

Sammanfattning av ärendet
Leif Isberg som arbetar på enheten för samhällskydd och beredskap vid 
Länsstyrelsen kom och informerade om vilken roll kommunstyrelsen har vid ett 
eventuellt krig. 

Leif berättade att regeringen har fastställt vad det är för hotbild som vi planerar 
för och att det kommer att satsas pengar framöver för att bygga upp ett civilt 
försvar. Sommaren 2017 fick Tidaholms kommun 101 179 kronor som ska 
användas för att öka kunskapen om totalförsvaret och kommunens ansvar och 
roll. Det kommer framåt att fördelas 100 miljoner kronor per år mellan 
kommunerna för att ge möjlighet att planera och förbereda sig inför hotbilden. 

Målet för civilt försvar är att värna om civilbefolkningen, säkerställa viktiga 
samhällsfunktioner och stödja försvarsmakten. 
Civilt försvar bör planera för att kunna lösa uppgifter under ett krig de första 5- 
10 dagarna. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information om kommunstyrelsens 

roll i krig”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-20

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2017/105

§ 9 Beslut om ombyggnation Hökensåsskolan 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.

Beslutsunderlag
 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”, 2017-09-
14

 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 barn- 
och 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. 

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att gå 

vidare med projektet samt uppdra åt tekniska nämnden att i samråd 
med barn- och 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. 
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Reservation
Birgitta Andersson (L) och Annica Snäll (MP) reserverar sig mot beslutet med 
motiveringen:
”Vi reserverar oss mot beslut att begränsa summan för ombyggnation av 
Hökensås- och Forsenskolorna till 20 miljoner då tekniska förvaltningens 
beräknande kostnad är 24 miljoner.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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2017/105

§ 10 Beslut om projektstyrning - Ombyggnation Forsenskolan och 
Hökensåsskolan

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun står inför många stora investeringar de kommande åren. 
För att på ett bra och tydligt sätt kunna styra dessa behövs en modell.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en 
modell/projektdirektiv där det framgår vad projektet gäller, bakgrund, 
uppdragsgivare, projektledare, projektgrupp, syfte med projektet, effektmål 
d.v.s. vad projektet ska generera på längre sikt, projektmål d.v.s. resultatet av 
projektet, kopplingar till andra projekt och verksamheter, riskhantering, 
avgränsningar, tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är 
viktigast, uppföljning/rapportering, budget och upphandling

Kommunstyrelsen bör utfärda projektdirektivet för en ”Ny F-6 skola på 
Rosenberg”. Kommunstyrelsen bör också utse en styrgrupp för projektet, 
vilket skulle kunna vara kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Projektstyrning – Ombyggnation Forsenskolan och 

Hökensåsskolan, kommunchef Eva Thelin, 2017-12-14
 Projektdirektiv, Ombyggnation Forsenskolan och Hökensåsskolan

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att

- anta projektdirektiv för ”Ombyggnation Forsenskolan och 
Hökensåsskolan

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet

Beslutsgång
Lena Andersson (S) yrkar på att det i projektdirektivet läggs till 
”Upphandlingsform: Totalentreprenad/Partnering/annan upphandlingsform”.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:

- Anta projektdirektiv för ”Ombyggnation Forsenskolan och 
Hökensåsskolan” med ändring enligt Lena Andersson (S) 
yrkande. 

- Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet

Sändlista
Kommunledningskontoret
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2017/154

§ 11 Beslut om projektstyrning - Ny F-6 skola på Rosenberg

Sammanfattning av ärendet

Tidaholms kommun står inför många stora investeringar de kommande åren. 
För att på ett bra och tydligt sätt kunna styra dessa behövs en modell.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en 
modell/projektdirektiv där det framgår vad projektet gäller, bakgrund, 
uppdragsgivare, projektledare, projektgrupp, syfte med projektet, effektmål 
d.v.s. vad projektet ska generera på längre sikt, projektmål d.v.s. resultatet av 
projektet, kopplingar till andra projekt och verksamheter, riskhantering, 
avgränsningar, tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är 
viktigast, uppföljning/rapportering, budget och upphandling
Kommunstyrelsen bör utfärda projektdirektivet för en ”Ny F-6 skola på 
Rosenberg”. Kommunstyrelsen bör också utse en styrgrupp för projektet, 
vilket skulle kunna vara kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Projektstyrning- Ny skola på Rosenberg”, 

kommunchef Eva Thelin, 2017-11-29
 Projektdirektiv, Ny F-6 skola på Rosenberg

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

- anta projektdirektiv för en ”Ny skola på Rosenberg”
- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:

- Anta projektdirektiv för en ”Ny skola på Rosenberg”
- Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet

Sändlista
Kommunledningskontoret
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2017/338

§ 12 Beslut om expansion Dometic Seitz

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
 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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- För åtgärder på Brukets Industriområde avseende framställt 
förslag från tekniska nämnden anslå 2.880 tkr för investeringar.

- Finansiering sker ur anslaget för investeringsreserven 2018 
med 1850 tkr och 1030 tkr ur tekniska nämnden anslag för 
planerat underhåll 2018.
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2017/363

§ 13 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 arbetet med Strategisk plan och budget 2019-2021 och 
denna beredning äga rum senast den 31 mars året innan.

Beslutsunderlag
 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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

revisorernas budget för år 2018 ska uppgå till 818 000 kr. 
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2017/335

§ 14 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
 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. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa den reviderade förbundsordningen för Skaraborgs 
kommunalförbund enligt upprättat förslag. 
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2017/357

§ 15 Beslut om sammanslagning av samordningsförbunden i 
Skaraborg

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Västra Skaraborg har remitterat rapporten ”Skaraborgs 
samordningsförbund? Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning 
av de tre Samordningsförbunden i Skaraborg” med tre följdfrågor: 

1. Vilket av följande tre alternativ förordar ni att Samordningsförbundens 
     arbete fortsatt ska vara organiserade utifrån?
a) Fortsatt vara organiserade så som det är idag, tre separata    
     Samordningsförbund.
b) Gå samman i två Samordningsförbund och i så fall vilka?
c) Gå samman i ett Samordningsförbund
 
2.  Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av?
 
3. Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir av?
Av utredningen framgår att enhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, Thina 
Lindberg, samt omvårdsnadschefen Anna-Lena Skatt är av uppfattningen att 
det är lämpligast att samordningsförbunden fortsatt är organiserade som de är 
idag. (Jämför alternativ 1 a) ). 

Samordningsförbunden bör vara fortsatt organiserade som de är idag där de 
är separerade. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om yttrande angående 

sammanslagning av samordningsförbund”, 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2017 ”Beslut om 

sammanslagning av samordningsförbunden i Skaraborg”, 2017-12-13
 Svar från Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef, 2017-11-23.
 Remissutskick till Samordningsförbundens medlemsparter gällande 

utredningen om eventuell sammanslagning, 2017-10-27. 
 Rapport ”Skaraborgs samordningsförbund? Analys kring för- och 

nackdelar med sammanslagning av de tre samordningsförbunden i 
Skaraborg”, 2017-09-30. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

förorda att samordningsförbunden fortsatt ska vara organiserade som 
de är idag med tre separata Samordningsförbund. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att förorda att samordningsförbunden 

fortsatt ska vara organiserade som de är idag med tre separata 
Samordningsförbund
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Sändlista
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
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2017/334

§ 16 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sett över samt upprättet förslag på 
förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Orsaken till detta är för att ge folkhälsostrategen möjlighet att beslut om 
mindre summor. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-10-27
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2017 ”Beslut om 

revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, 
 Delegationsordning kommunstyrelsen

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för 

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för 

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.

Sändlista
Folkhälsostrateg
Kommunledningskontoret
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2017/322

§ 17 Beslut om fastställande av taxa för camping

Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa taxa för camping att gälla från och med 2018-02-01. 
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2017/322

§ 18 Beslut om fastställande av grunder för kommunala bidrag till 
enskild väghållning inom Tidaholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning inom 
Tidaholms kommun att gälla från och med 2018-02-01. 
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2017/322

§ 19 Beslut om fastställande av taxa för Tidaholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning

Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut § 128/2017 ”Besluti angående taxor för 

2018”, 2017-11-02 
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Fastställande av taxa för Tidaholms 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, 
förvaltningsekonom Mats Olsson, 2017-12-27 

 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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa taxa för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning att gälla från och med 2018-02-01. 
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2017/322

§ 20 Beslut om fastställande av taxa för upplåtelse av offentlig 
plats

Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 
2018-02-01.
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2017/322

§ 21 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
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 113/2017 ”Beslut om 

samverkan kring alkoholhandläggning samt taxor för 2018”, 2017-11-
21

 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 2018-02-
01.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa taxa för serveringstillstånd och tillsyn att gälla från och med 
2018-02-01. 
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2017/322

§ 22 Beslut om faställande av taxor för renhållning

Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 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”, 2017-12-
14

 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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

- att fastställa taxa för renhållning att gälla från och med 2018-
02-01.

- 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.
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2017/322

§ 23 Beslut om fastställande av taxa för odlingslotter

Sammanfattning av ärendet
Förslag har överlämnats från tekniska nämnden till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

fastställa taxa för odlingslotter att gälla från och med 2018-02-01. 
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2017/223

§ 24 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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 136/2017 ”Beslut om 

besvarande av motion om grönt kort”, 2017-12-13
 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.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen om införande av system för grönt kort på kommunens 
återvinningscentral är besvarad. 
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2017/235

§ 25 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 arbetsutskotts beslut § 137/2017 ”Beslut om 

besvarande av motion om byggklara tomter i Kungslena”, 2017-12-13
 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. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 
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2017/177

§ 26 Beslut om besvarande av motion om en 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 arbetsutskotts beslut § 140/2017 ”Beslut om 

besvarade av motion om en förbättrad lekplats i Madängsholm”, 2017-
12-13

 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, 2017-10-
04

 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. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avslå motionen. 
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2016/348

§ 27 Beslut om besvarande av 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 arbetsutskotts beslut § 141/2017 ”Beslut om 

besvarande av motion om fritt inträde till Barnens Hus”, 2017-12-13
 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. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avslå motionen. 
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2017/1

§ 28 Information från kommunalrådet

Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:

 Revisorerna har frågat om resan till Rockford. De har fått svar på alla 
frågor de ställt.

 Gösta Cronholm har lämnat oss och kommunen kommer att skicka en 
kondoleans till begravningen. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 

34



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-10
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/2

§ 29 Information från kommunchefen

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om följande:

 Att det i snitt sedan 2007 har genomförts 12 möten och 250 ärenden 
per år för kommunfullmäktige och 11 möten och 208 ärenden för 
kommunfullmäktige. Trenden visar på att det blir fler och fler ärenden. 

 Att Tidaholms kommun av Svensk kommunrating har fått ett diplom för 
att vi har nått högsta betyg, A. 

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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§ 30 Rapport från gemensam nämnd samhällskydd

Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.
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§ 31 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet
Anna-Karin Skatt (S) informerar om att hon nu är ordförande i 
välfärdsberedningen. 

Beslutsunderlag
 Skaraborgs kommunalförbund styrelseprotokoll 2017-12-08

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig 

informationen. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen. 
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2017/5

§ 32 Rapport från de kommunala bolagen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det har inkommit tre protokoll från de kommunala 
bolagen. 

Beslutsunderlag
 Styrelseprotokoll nr 9 - TEAB 2017-12-13
 Styrelseprotokoll nr 8 - TENAB 2017-12-13
 Styrelseprotokoll nr 7 – TBAB 2017-12-13

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 

dokument till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 

handlingarna. 
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