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Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn
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Tjänstgörande ersättare
Krister Rohman (KD) ersätter Ulf Persson (C)
Ersättare
Per-Erik Thurén (S), Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Zelal Yesildeniz
(S), Berndt Gustafsson (S), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M)
Tjänstemän
Elin Eklöf, kommunsekreterare
Thomas Lindberg, kanslichef
Eva Thelin, kommunchef
Justering
Utses att justera: Mattias Ezelius (S)
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§ 33 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av kommunchef från och med 2018-01-05 till och
med 2018-01-29.
Beslutsdatum

2018-01-05

2018-01-16

2018-01-16

Beslutsnummer

Ärende/beslut

1.8

Remiss - Beslut att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnd

1.8

Remiss - Beslut att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnd

1.8

Remiss - Beslut att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnd

Ärendenummer

2017/391
Remiss SON Behandling av
spelmissbruk och
spelberoende.
Kunskapsstöd med
nationella
rekommendationer
till hälso- och
sjukvården och
socialtjänsten
2018/21
Remiss TN förslag till
föreskrifter om
hastighetsbegränsn
ing på väg 26 i
Västra Götalands
län
2018/22
Remiss BUN Remissstadieindelade
timplaner och
kursplaner

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 34 Rapporter
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2017-12-30 – 2018-01-29.
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8

SKL – cirkulär 17:50 Information om regler i lag och
kollektivavtal om bisyssla
SKL – cirkulär 18:1 Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – i lydelse 2017-04-01
med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
SKL – cirkulär 18:2 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om
arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre
chefsbefattning
SKL – cirkulär 18:3 SKL har beslutat om kompensation för
sänkt tjänstepension

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 35 Beslut om projektering ny förskola Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i beslut § 169/2017 barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden genomföra en förstudie för
nybyggnation av en ny förskola i enlighet med kommunledningsförvaltningens
upprättade direktiv.
Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med tekniska nämnden
genomfört en förstudie för en ny förskola. Deras förslag är att bygga en
förskola med fyra, eventuellt fem, avdelningar som är placerad i anknytning till
den planerade F-6 skolan på Rosenbergsområdet. Förskolan beräknas kosta
25 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 1/2018 ”Beslut om förstudie
ny förskola Rosenberg”, 2018-01-24.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie ny förskola Rosenberg”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-09.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 154/2017 ”Beslut om förstudie
nybyggnation förskola Rosenberg”, 2017-12-14.
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie nybyggnation av ny förskola Rosenberg”,
projektledare Ci Olofsson, 2017-11-27.
 Barnrättsbedömning, projektledare Ci Olofsson, 2017-01-15
 Statistik, ”Förskolor i Tidaholms kommun 2020”, projektledare Ci
Olofsson, 2017-11-27.
 Sammanställning tidsplan investeringsprojekt 2017-2022, projektledare
Ci Olofsson, 2017-11-28
 Statistik, ”Sammanställning placerade barn förskolan 2017-10-15”,
projektledare Ci Olofsson, 2017-10-15.
 Investeringsprojekt, bygge av ny förskola. Kostnadskalkyl barn- och
utbildningsförvaltningen, förvaltningsekonom Marie Vitenberg
2017-11-28.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar uppdra till tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden att starta projektering av nybyggnation av ny
förskola Rosenberg.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar uppdra till tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden att starta projektering av nybyggnation av ny
förskola Rosenberg.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 36 Beslut om projektstyrning ny förskola Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera
delar av sin verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en
organisation, omfattar en eller flera personer och pågår olika länge.
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande
verksamheten är just löpande medan ett projekt är något som är temporärt
och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de
krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett projekt behövs en
modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras.
Kommunstyrelsen bör utfärda projektdirektivet för en ”Ny förskola på
Rosenberg”. Kommunstyrelsen bör också utse en styrgrupp för projektet,
vilket skulle kunna vara kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2/2018 ”Beslut om
projektstyrning ny förskola Rosenberg”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Projektstyrning-Ny förskola på Rosenberg”,
kommunchef Eva Thelin, 2018-01-09.
 Projektdirektiv, Ny förskola på Rosenberg
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
- anta projektdirektiv för en förskola på Rosenberg
- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:
- Anta projektdirektiv för en förskola på Rosenberg
- Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 37 Beslut om försäljning av Montören 9
Sammanfattning av ärendet
Göran och Premrudee Hansson har anmält intresse av att köpa tomten
Montören 9. De planerar att uppföra en två-familjs villa med tanke på
generationsboende.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har kommit fram till en
gemensam slutsats, att marken bör planläggas. De har dock olika åssikter
kring om marken bör försäljas eller ej. Tekniska nämnden ser inga hinder till
försäljning men påpekar att en planläggning bör ske och miljö- och
byggnadsnämnden anser att marken inte bör försäljas eftersom det går att
tillskapa fler tomter.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till beslut bör vara att
ställa sig positiva till en försäljning men att det ska ske en detaljplaneläggning
av området innan en försäljning blir aktuell.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 3/2018 ”Beslut om
försäljning av Montören 9”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa fastighet Montören 9”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-07
 Tekniska nämndens beslut § 132/2017 ”Beslut angående yttrande över
intresseanmälan om att få köpa tomten Montören 9”, 2017-11-16
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 113/2107 ”Beslut om yttrande
angående förfrågan om att få köpa tomten Montören 9, Östergatan
13”, 2017-11-15
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till yttrande angående förfrågan om att köpa
Montören 9”, miljö- och byggnadschef Peter Lann, 2017-10-23
 Komplettering av förfrågan, 2017-09-29
 Intresseanmälan för fastighet Montören 9, 2017-09-22
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar:
- att försälja fastigheten Montören 9 efter detaljplaneläggning av
densamma.
- att ge i uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att
detaljplanera fastigheten och detta uppdrag skall vara färdigt
senast 2018-06-04.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar på att andra strecksatsen i beslutet
ändras till ”Ge i uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att
detaljplanera fastigheten och detta uppdrag skall vara färdigt
snarast”.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Försälja fastigheten Montören 9 efter detaljplaneläggning av
densamma.
Ge i uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att detaljplanera
fastigheten och detta uppdrag skall vara färdigt snarast

Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 38 Beslut om samråd av ny förbundsordning för Tolkförmedling
Väst
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har inkommit med förslag till en ny förbundsordning för
samråd där de önskar svar senast 2018-02-16 och det slutgiltiga beslutet om
eventuell ny förbundsordning ska tas innan sommaren år 2018.
Förvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna förbundsordningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2018 ”Beslut om samråd
av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om samråd av ny
förbundsordning för Tolkförmedling Väst”, kommunjurist Markus
Wästefors”, 2018-01-10.
 Tolkförmedling Västs beslut § 290/2017 ” Nya medlemmar i förbundet”
2017-10-03.
 Förslag till ny förbundsordning, Tolkförmedling Väst, 2018-01-09.
 Samråd om ny förbundsordning, Tolkförmedling Väst, 2018-01-09.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
besvara samrådet i enlighet med förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att besvara samrådet i enlighet med
förvaltningens förslag.
Sändlista
Tolkförmedling Väst

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 39 Beslut om återremiss utredning 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 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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
 Miljö- och byggnadsnämnden upphör 1 januari 2019
 Tekniska nämnden upphör 1 januari 2019
 En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas 1 januari 2019
 Ett Jävsutskott under kommunstyrelsens inrättas 1 januari 2019
 Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på styrdokument för
styrning av de nya inrättningarna.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

11

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-07

Kommunstyrelsen



Christer Johansson (S) yrkar på att följande formulering läggs till i
beslutet:
”Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
arvodesberedningen i uppdrag att utreda antal ledamöter i de nya
nämnderna”

Kommunstyrelsens 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
- 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
Ambjörn Lennartsson (M) och Johan Liljegrahn (M) reserverar sig mot
beslutet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 40 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Siggestorp 3:1
"Södra Rosenberg"
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen har inkommit med samrådshandlingar för
Södra Rosenberg där svar är begärt till 2018-01-26.
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att anmärka på i
underlaget för samrådet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6/2018 ”Beslut om samråd
–Detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om samråd detaljplan för del
av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”, kommunjurist Markus
Wästefors, 2018-01-10
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan dör del av
Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg” Tidaholms kommun Västra
Götalands län, planarkitekt Marie Bengtzon, 2017-12-19.
 Trafikbullerutredning Siggestorp 3:1, Soundcon, 2017-04-21.
 Samråd planskiss, 2017-12-20
 Samråd plankarta, 2017-12-14
 Samråd planbeskrivning mindre, 2017-12-20
 PM Geoteknik Siggestorp 3:1, BG AB, 2011-11-23.
 Planprogram för Villabebyggelse vid Bälteberga del av Siggestorp 3:1,
miljö- och byggnadsförvaltningen, 2016-02-17.
 Dagvattenutredning Rosenberg och Södra Rosenberg, 2017-06-09.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att besvara begäran om samråd utan anmärkning.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att besvara begäran om samråd utan
anmärkning.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 41 Beslut om samråd - Detaljplan för Domherren 12 samt del av
Hägne 1:1
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen har begärt yttrande över över detaljplan av
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 svar är begärt senast 2018-01-26.
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att anmärka på i
underlaget för samrådet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelens arbetsutskotts beslut § 7/2018 ”Beslut om samråd
_Detaljplam för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om begäran om samråd
detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1”, kommunjurist
Markus Wästefors, 2018-01-10.
 Tjänsteskrivelse – ”Begäran om yttrande över deltaljplan för
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms
kommun, Västa Götalands län, planarkitekt Marie Bengtzon, 2017-1220.
 Plankarta Tidaholm A2, 2017-12-20
 Planbeskrivning ”Ändring av detaljplan för Domherren 12 samt del av
Hägne” 1:1, 2017-12-20.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att besvara begäran om samråd utan anmärkning.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att besvara begäran om samråd utan
anmärkning.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 42 Beslut om kostnadsberäkning renovering godsmagasinet och
bibliotekshusets bottenplan
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har efter uppdrag från sin nämnd inventerat
kommunala lokaler som skulle kunna vara möjliga och lämpliga att bedriva
öppen ungdomsverksamhet i. Nuvarande lokal har brister i form av
tillgänglighet, brandsäkerhet, ljudnivå med mera.
Kraven på lokalerna är bland annat att dessa ska vara flexibla, innehålla ett
dubbelkök, en stor öppen yta för olika aktiviteter samt en ”hängyta” för att
umgås. Målgruppen är ungdomar i åldern sju till tjugo år och verksamhet
kommer att bedrivas såväl dag- som kvällstid under större delen av veckan
året runt.
I den inventering som kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört är det
främst AGA-huset som uppfyller de krav förvaltningen ställer och som bedöms
som det bästa alternativet. Därefter har nämnden emellertid bedömt att AGAhuset ska utgå ur planeringen. Istället ska bibliotekshusets bottenplan utredas
som alternativ lokal för ungdomsverksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden här med anledning av detta uppdragit åt
förvaltningen att ta fram en kostadsberäkning för verksamhetsanpassad
funktionsrenovering av godsmagasinet och bibliotekshusets bottenplan.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § §8/2018 ”Beslut om
kostnadsberäkning renovering godsmagasinet och bibliotekshusets
bottenplan”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Kostnadsberäkning renovering godsmagasinet och
bibliotekshusets bottenplan”, utredare Thomas Lindberg, 2018-01-11.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105/2017 ”Beslut om lokal för
öppen ungdomsverksamhet”
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden genomföra en enklare förstudie där kostnader för en
verksamhetsanpassad funktionsrenovering avseende bibliotekshusets
bottenplan och Godsmagasinet framgår. Tekniska nämndens
redovisning av förstudien ska vara kommunledningskontoret tillhanda
senast 1 mars 2018.
- Runo Johansson (L) yrkar på att ändra beslutet till:
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan med kultur- och fritidsnämnden genomföra en enklare
förstudie där kostnader för en verksamhetsanpassad
funktionsrenovering avseende bibliotekshusets bottenplan och
Ordförandes sign
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Godsmagasinet framgår. Tekniska nämndens redovisning av
förstudien ska vara kommunledningskontoret tillhanda snarast.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan med kultur- och fritidsnämnden genomföra en enklare
förstudie där kostnader för en verksamhetsanpassad
funktionsrenovering avseende bibliotekshusets bottenplan och
Godsmagasinet framgår. Tekniska nämndens redovisning av
förstudien ska vara kommunledningskontoret tillhanda snarast.
Sändlista
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2017/195

§ 43 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 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
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Ansökan om förstudie för ny
idrottshall”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2017-04-03
Ordförandes sign
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 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
- Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
-

att 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.

-

Anna-Karin Skatt yrkar på att första strecksatsen i beslutet
ändras till:
”Att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med barnoch 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.”

Kommunstyrelsens 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
Ordförandes sign
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-

-
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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.
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§ 44 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
-

-

Landshövdingen var här på besök den 1 februari. Han var här på
lunchmöte och fick då mat från Midgårds kök som han var mycket
imponerad av. Kommunalrådet lyfte på detta möte frågor som är
aktuella för Tidaholms kommun.
Kommunalrådet har bjudit in till ett dialogmöte kring väg 26.
Åkerinäringen och större företag i Tidaholm är bjudna till detta möte.
Kommunalrådet, oppositionsrådet och kommunchefen kommer att
delta på kommunalförbundets Skaraborgsdag tillsammans med
näringslivsrådet. Fokus för dagen är innovation och kompetens.
Kommunalrådet frågar kommunstyrelsen om det är okej att den nya
informationssäkerhetssamordnaren sitter med vid nästa möte för att se
hur den politiska gången går till.
Kommunalrådet kommer att delta på ett möte om vindkraftverk i
Velinga.

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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§ 45 Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.
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§ 46 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstaterar att det inkommit fyra dokument.
Beslutsunderlag
 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg, §67
”Sammanträdesdagar”, 2017-12-07
 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg, §52,
”Verksamhetsplan 2018—2020”, 2017-12-07
 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg, §57, ”Tillsynstaxa
2018”, 2017-12-07
 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg, §58,
”Tillståndstaxa”, 2017-12-07
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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§ 47 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet berättar att hon deltagit vid intervjuer för att rekrytera en ny
förbundsdirektör. Arbetet med denna rekrytering är beräknat att vara klart i
slutet på maj.
Oppositionsrådet berättar att han deltagit vid ett möte gällande småskalig
vattenkraft i Skara. Han berättar att det just nu är många som har många
frågor kring småskalig vattenkraft då det finns många olika tolkningar på ett
eu-direktiv.
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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§ 48 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet berättar att hon själv, oppositionsrådet, kommunchefen och
ekonomichefen hade ett presidiemöte med de kommunalen bolagen i veckan
som gått. Där fördes en dialog.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

24

Utdragsbestyrkande

