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Kommunstyrelsen

Sessionssalen , 2018-03-07 kl 08:00-10:10
§§ 49-64
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S),
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn
Lennartsson (M), Ulf Persson (C), Annica Snäll (MP)
Tjänstgörande ersättare
Ida Davidsson (M) ersätter Johan Liljegran (M)
Ersättare
Per-Erik Thurén (S), Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Zelal Yesildeniz
(S), Berndt Gustafsson (S), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Krister Rohman (KD),
Tjänstemän
Elin Eklöf, kommunsekreterare
Thomas Lindberg, kommunjurist
Elinor Stenberg, dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare
Karin Hammerby, tf kommunsekreterare
Eva Thelin, kommunchef, §§ 52-64
Justering
Utses att justera: Hajrudin Abdihodzic (V)
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Elin Eklöf

Underskrift ordförande
Anna-Karin Skatt (S)
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§ 49 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet

Delegationsbeslut fattade av Ekonomichef från och med 2018-02-01 till
och med 2018-02-28
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

2018-02-02

5.1

Byte av
beslutsattestanter

2017/348

Delegationsbeslut fattade av Kommunchef från och med 2018-02-01 till
och med 2018-02-26
Beslutsdatum

2018-02-01

2018-02-15

2018-02-23

2018-02-23

Ordförandes sign

Justerandes sign

Beslutsnummer

Ärende/beslut

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttranden till
nämnder

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttranden till
nämnder

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttranden till
nämnder

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttranden till
nämnder

Justerandes sign

4

Ärendenummer

2018/62
Remiss TN –
ansökan om
kameraövervakning
med drönare
2018/76
Remiss MBNSkövde kommuns
boendestrategiska
program
2018/84
Remiss MBNansökan om
förlängd
igångsättningstid till
vindkraft, Dimbo
12:4, 28:11 och
Dimboholm 1:1 i
Tidaholms kommun
2018/85
ansökan om
förlängd
igångsättningstid till
vindkraft, Kymbo
1:1, Kymbo 9:1,
Hångsdala 3:6 och
Bäck 12:1 i
Tidaholms
kommun.
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Delegationsbeslut fattade av Controller från och med 2018-01-01 till och
med 2018-02-28 - Upphandling
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2018-01-18

5.16

2018-01-25

5.16

2018-01-25

5.16

2018-01-26

5.15

2018-02-06

5.16

Ärende/beslut

Ärendenummer

Förlängning: Översiktsplan
Leverantör: WSP Sverige AB
Period: 2018-01-01/2018-12-31
Förlängning: Banktjänster
Leverantör: Nordea Bank AB
Period: 2018-05-01/2019-04-30
Förlängning: Löneförmedlingstänst
Leverantör: Tidaholms Sparbank
Period: 2018-05-01/2019-04-30
Nytt avtal: Fönsterputs
Leverantör: Bobergs Fönsterputs HB
Period: 2018-04-01/2019-03-31
Förlängning: Ärendehanteringssystem
Leverantör: EssVision AB
Period: 2018-05-25/2020-05-24

Skövdesamverkan
Skövdesamverkan
Skövdesamverkan
Direktupphandling
Skövdesamverkan

Lista på delegationsbeslut avseende nyanställda enligt beslutsnummer 4.1
fattade av respektive förvaltningschef eller annan delegat från och med 201801-02 till och med 2018-03-19
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 50 Rapporter
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2018-01-30 – 2018-02-26.
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/63
2018/79

SKL – cirkulär 17:66 Avtal om notkopiering inom de
kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018
SKL – cirkulär 18:4 Information om extratjänster
SKL – cirkulär 18:5 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
SKL – Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och
regional nivå 2018-2020
Boverket – Bidrag för grönare städer. Låt staden grönska!

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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2017/361

§ 51 Beslut om instruktion för kommundirektör
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen fattade den 20 juni 2017 beslut om en ny kommunallag (2017:725).
Den nya kommunallagen börjar gälla den 1 januari 2018.
En av de nya reglerna i den nya kommunallagen återfinns i 7 kap.2 §. Av
paragrafen framgår följande:
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Med anledning av detta har en instruktion arbetats fram.
I 7 kap.1§ framgår att styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som
finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan
benämning.
En instruktion för kommundirektören har arbetats fram med anledning av
förändringar i den nya kommunallagen.
Ändringarna bör gälla from 1 april 2018
Beslutsunderlag
 Personalutskottets beslut § 4/2018 ”Beslut om instruktion
kommundirektör”, 2018-02-05
 Instruktion
 Tjänsteskrivelse ”Instruktion för kommundirektör”, personalchef Maria
Johansson, 2017-11-29
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att:
- ändra benämningen från kommunchef till kommundirektör
- fastställa instruktion för kommundirektör
- förändringarna gäller från och med 1 april 2018
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:
- Ändra benämningen från kommunchef till kommundirektör
- Fastställa instruktionen för kommundirektör
- Förändringarna gäller från och med 1 april 2018.
Sändlista
Personalavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/225

§ 52 Beslut om detaljplan för del av Siggestorp 3:1 och 4:1,
"Rosenberg"
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-11-15 § 105/2017, om
granskning av detaljplan för del av Siggestorp 3:1 samt 4:1 ”Rosenberg”.
Syftet med planen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I
detaljplanen ges möjligheten till en utökning av befintligt idrottsområde samt
plats för nybyggnation av skolområde med erforderliga byggnader och
utemiljöer. Planen möjliggör även kommunikationer i form av en större gata in
till området Rosenberg.
Detaljplanen handläggs med ett utökat standardförfarande enligt PBL
2010/900, med samråd och granskning av detaljplanen.
Detaljplanen har varit ute för granskning från 22 november till och med 15
december 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett
granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 7/2018 ”Beslut om
godkännande av detaljplan Rosenberg”, 2018-02-07
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av detaljplan för del av Siggestorp 3:1
samt 4:1 ”Rosenberg”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-01-17.
 Antagandehandling Rosenberg Granskningsutlåtande 2018-01-16.
 Antagandehandling Rosenberg Planbeskrivning 2018-01-16.
 Antagandehandling Rosenberg Plankarta 2018-01-16.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
detaljplanen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
detaljplanen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/294

§ 53 Beslut om bostadsförsörjning
Sammanfattning av ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden begär i beslut § 85/2017 att
kommunstyrelsen lämnar i uppdrag till berörda parter att presentera en lösning
avseende bostadbristen. Detta med bakgrund att de anser sig ha stora
svårigheter att klara sitt uppdrag vad gäller att anordna lämpligt boende för
nyanlända.
Kommunledningsförvaltningen har skickat frågan på remiss till Tidaholms
Bostads AB och gett i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
miljö- och byggnadsnämnden presentera ett förslag till lösning avseende
bostadsbristen.
Social- och omvårdnadsnämnden beskriver ett behov av 75 lägenheter mellan
2017-2019 för att lösa sitt uppdrag med att anordna lämpligt boende för
nyanlända. Tidaholms Bostads AB, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska
nämnden menar att de cirka 80 lägenheter som kommer att byggas löser det
behov som social- och omvårdnadsnämnden beskriver.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12/2018 ”Beslut om
bostadsförsörjning”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut gällande
bostadsförsörjning”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-31
 Remissvar, 2018-01-29
 Remiss, 2017-10-26
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 85/2017 ”Beslut gällande
medel för bostadsförsörjning nyanlända”, 2017-09-12.
 Tjänsteskrivelse ”Medel för bostadsförsörjning nyanlända”, socialchef
Bengt Höglander, 2017-06-07.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget slutfört.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget slutfört.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/392

§ 54 Beslut om förstudie Barnens Hus
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit över ansvaret för Barnens hus och fått
i uppdrag att ha en tydligare inriktning mot besöksnäring. För att fullfölja detta
uppdrag anser de att en flytt av Barnens hus är nödvändig. Barnens hus
nuvarande lokaler är i stort behov av kostsamma renoveringar. Deras förslag
är istället flytta verksamheten till museilokalen på Vulcanön för att ytterligare
förstärka Vulcanön som kulturellt besökscentrum i Tidaholm.
Nu vill kultur- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen avsätter medel samt
uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden
genomföra en förstudie om investering för lokal till Barnens hus.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 13/2018 ”Beslut om
förstudie Barnens hus”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om förstudie Barnens Hus”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-31
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 132/2017 ”Beslut om förstudie
Barnens Hus”, 2017-12-14.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om förstudie om Barnens hus lokal”, kulturoch fritidschef Pema Malmgren, 2017-11-20
 Investeringsprojekt Barnens hus
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslut att uppdra till
kultur- och fritidsnämnden att i samverkan med tekniska nämnden att
göra en förstudie enligt följande direktiv för förstudie om investering för
lokal till Barnens hus.
- En totalkostnadskalkyl för samtliga förslag av placering av Barnens
hus
- Totalkostnadskalkylen ska innehålla ökade samt minskade
verksamhetskostnader
- Investeringsutgiften samt driftkostnader för de olika
förslagen till placering
- En konsekvensbeskrivning av hur verksamheten påverkas positivt
och negativt av de olika placeringarna.
- Förslag till placering av verksamheten Barnens hus
- Redovisas för Kommunstyrelsen senast 31 oktober 2018 för att
behandlas i samband med Budget 2020-2022.
- Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att medel för
förstudien på 100 000 kr tas ur medel för investeringsreserven och ges
till kultur- och fritidsnämnden.
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att
i samverkan med tekniska nämnden göra en förstudie enligt följande
direktiv för förstudie om investering för lokal till Barnens hus.
- En totalkostnadskalkyl för samtliga förslag av placering av Barnens
hus
- Totalkostnadskalkylen ska innehålla ökade samt minskade
verksamhetskostnader
- Investeringsutgiften samt driftkostnader för de olika
förslagen till placering
- En konsekvensbeskrivning av hur verksamheten påverkas positivt
och negativt av de olika placeringarna.
- Förslag till placering av verksamheten Barnens hus
- Redovisas för Kommunstyrelsen senast 31 oktober 2018 för att
behandlas i samband med Budget 2020-2022.
 Kommunstyrelsen beslutar att medel för förstudien på 100 000 kr tas
ur medel för investeringsreserven och ges till kultur- och
fritidsnämnden.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

11

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-07

Kommunstyrelsen

2017/339

§ 55 Beslut om antagande av handlingsprogram mot olyckor (LSO)
2018-2019
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällskydd och beredskap mellersta Skaraborg har inkommit
med ett förslag till handlingsplan enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Målet med handlingsplanen är att oönskade händelser, samhällskriser och
risken för att bli utsatt för brott ska minska.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14/2018 ”Beslut om
antagande av handlingsplan mot olyckor (LSO) 2018-2019
Samhällskydd mellersta Skaraborg”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Antagande av handlingsplan mot
olyckor (LSO) för operativ och förebyggande verksamhet 2018-2019”,
kanslichef Markus Wästefors, 2018-01-09.
 Handlingsprogram ”Skydd mot olyckor” samhällsskydd mellersta
Skaraborg, 2017-12-29.
 Samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut ”Handlinsprogram enligt
lagen om Skydd mot olyckor (LSO) för operativ och förebyggande
verksamhet 2018-2019, 2017-12-29.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
handlingsplan mot olyckor enligt upprättat förslag att gälla för år 20182019.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
handlingsplan mot olyckor enligt upprättat förslag att gälla för år 20182019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 56 Beslut om revidering taxa och regler för brandskyddskontrol
för Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har i beslut § 48/2017
överlämnat förslag till kommunfullmäktige gällande taxa för sotning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15/2018 ”Beslut om
revidering av taxa och regler för brandskyddskontroll”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Taxa för brandskyddskontroll
2018”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-16
 Sammanträdesprotokoll Samhällsskydd mellersta Skaraborg, 2017-1207
 Taxa och regler för brandskyddskontroll
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
taxa för brandsskyddskontroll att gälla från och med 2018-04-01.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 2018-0401.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 57 Beslut om revidering sotningstaxa
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg har i beslut § 49/2018
överlämnat förslag till kommunfullmäktige gällande taxa för sotning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 16/2018 ”Beslut om
revidering av sotningstaxa”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse, ”Tjänsteskrivelse – Taxa för sotning 2018”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-16
 Sammanträdesprotokoll Samhällskydd mellersta Skaraborg, 2017-1207
 Taxa för sotning
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa taxa för sotning att gälla från och med 2018-04-01.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa taxa för sotning att gälla från och med 2018-04-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 58 Beslut om projektdirektiv ny idrottshall 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 idrottshall på
Rosenberg”. Kommunstyrelsen bör också utse en styrgrupp för projektet,
vilket skulle kunna vara kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Tjänstskrivelse ”Projektstyrning- Ny idrottshall på Rosenberg”,
kommunchef Eva Thelin, 2018-02-27
 Projektdirektiv, Ny idrottshall Rosenberg
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att:
- anta projektdirektiv för en ny idrottshall på Rosenberg
- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:
- Anta projektdirektiv för en ny idrottshall på Rosenberg
- Utse kommunstyrelsens arbetsutskotts till styrgrupp för
projektet
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 59 Beslut om uppföljning av kommunens interna kontroll
Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 6 § kommunallagen framgår bl.a. att nämnderna ska se till att den
interna kontrollen är tillräcklig.
Av Tidaholms kommuns riktlinje om intern kontroll (2016/61, 2016-03-09)
framgår att syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,
bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, använder resurser på ett effektivt
sätt och har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering.
Vidare framgår av riktlinjen att uppföljningen av den interna kontrollplanen ska
sammanfattas i en rapport till nämnden.
Förvaltningen har i enlighet med riktlinjen sammanställt en rapport över
uppföljningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 18/2018 ”Beslut om
uppföljning av kommunstyrelsens interna kontroll”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om uppföljning av
kommunstyrelsens interna kontroll 2017”, kanslichef Thomas Lindberg,
2018-02-10
 Rapport ”Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017”,
kommunjurist Thomas Lindberg, 2018-02-10
 Kommunstyrelsens interna kontrollplan år 2016-2017, 2016-08-17.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av
intern kontrollplan 2017.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport för uppföljning av
intern kontrollplan 2017.
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§ 60 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:










Samtliga budgetdialoger med de olika nämndernas presidier har nu
varit. Det kommer att redovisas en sammanfattning av dessa dialoger
den 21 mars.
Kommunalrådet och oppositionsrådet har deltagit vid en
inspirationsdag för svenskt näringsliv i Göteborg. Fokus för dagen låg
på vikten av digitalisering samt att det är viktigt för små kommuner att
hitta samarbetspartners i detta arbete. Med en digitalisering följer stora
effektiviseringsmöjligheter. De märkte även på denna dag att Tidaholm
ligger i framkant på många fronter.
Den 13 mars kommer det att ske ett dialogmöte med samhällskydd
mellersta Skaraborg. Det är ett möte mellan fyra kommuner.
Nästa vecka är det kommunalförbundets strategidagar. Där kommer
temat för dagarna att vara trygghet och säkerhet med ett speciellt
fokus på våld i nära relationer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Tidaholms kommun
ska delta i Almedalen med att hålla ett eget seminarium.
Det har skickats med en rapport angående projektet ny skola
Rosenberg och kommunstyrelsen kommer att få ta del av de rapporter
som gäller övriga projekt på Rosenberg då de finns tillgängliga. Den
grupp som utsetts till styrgrupp för samtliga projekt på Rosenberg
träffas efter att möten med kommunstyrelsen arbetsutskott skett. De
går då igenom aktuella projekt med projektledare Peter Eriksson. Peter
skriver rapporter angående projektens gång och dessa kommer
kommunstyrelsen att få tillgång till via denna informationspunkt.
Kommunstyrelsens presidium har haft sittningar med tekniska
nämndens presidium och barn- och utbildningsnämndens presidium för
att stämma av projektets fortskridande på Rosenberg och fastställa att
alla har en gemensam lägesbild på projektet.
Kommunalrådet informerar om detta i och med att kommunstyrelsen
har ett tillsynsansvar.

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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Kommunstyrelsen
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§ 61 Information från kommunchefen
Sammanfattning
Punkten utgår
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§ 62 Rapport från gemensam nämnd för samhällskydd
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.
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§ 63 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 Det kommer ett nytt remissförande då det gället utskrivningsklara
patienter inom slutenvården.
 De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland verkar vara överrens
gällande hur naturvårdsgymnasium ska bedrivas.
Oppositionsrådet informerar om följande:
 Det är fullt på lärarprogrammen på Högskolan i Skövde. Det verkar
dock vara ett svagt intresse för barnskötare i Tidaholm att
vidareutbilda sig till förskolelärare.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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§ 64 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.
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