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§§ 99-109
Beslutande
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD)
2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S),
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S),
Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V),
Karin Olofsson (MP), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart
Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Ida Davidsson
(M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD),
Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Petri Niska (SD)
Tjänstgörande ersättare
Cathrine Karlsson (S), Henrik Vang (V), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (M)
Jenny Svensson (L), Aili Räisänen (SD) från och med § 102.
Ersättare
Henrik Lennartsson (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S)
Gunilla Djurberg (S), Christoffer Axelsson (S), Christopher Vipond (MP), Mikael Hallin (C), PerErik Vrang (M)
Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare
Lena Ask, kvalitets- och utvecklingsstrateg § 102
Justering
Utses att justera: Håkan Joelsson (S), Ingemar Johansson (L)
Justeringens tid: 2019-10-04
Underskrift sekreterare
Anna Eklund

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Håkan Joelsson (S)
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2019/14

§ 99 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/16

§ 100 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor har anmälts inför sammanträdet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta lämna punkten.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/15

§ 101 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om att Samrealsskolan ska bli kommunhus med
fullmäktigsal.
 Medborgarförslag om utplacering av bänk längs med Ånastigen.
 Medborgarförslag om Hälsansstig med cykel.
 Medborgarförslag om farthinder på Norra Kungsvägen.
 Medborgarförslag om utredning av möjligheter att samförlägga
avloppsledning med vattenledning och tillskapa cykelväg till Fröjered.
 Medborgarförslag om farthinder inom kommunen.
 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden § 81/2019 ”Beslut om
vindbruksplan”, 2019-06-11.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Per Nordström (SD) i
kommunfullmäktige samt meddelande att någon ny ersättare inte
kunde utses, 2019-09-10.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Pia Logård (SD) i
kommunfullmäktige samt nya ersättare i kommunfullmäktige Aili
Räisänen (SD) och Anna Sheridan (SD), 2019-09-10.
 Fråga från Ingemar Johansson (L) ställd till kommunstyrelsens
ordförande angående verkställande av kommunfullmäktiges beslut.
 Fråga från Ingemar Johansson (L) ställd till kommunstyrelsens
ordförande angående tilläggsbeställning av TGS-hall.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om att
Samrealsskolan ska bli kommunhus med fullmäktigsal till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
utplacering av bänk längs med Ånastigen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
Hälsansstig med cykel till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
farthinder på Norra Kungsvägen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
utredning av möjligheter att samförlägga avloppsledning med
vattenledning och tillskapa cykelväg till Fröjered till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
farthinder inom kommunen till samhällsbyggnadsnämnden n för
beredning och beslut.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar lägga beslut från
samhällsbyggnadsnämnden § 81/2019 ”Beslut om vindbruksplan” till
handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ledamot Per Nordström (SD) i kommunfullmäktige samt
meddelande att någon ny ersättare inte kunde utses till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ledamot Pia Logård (SD) i kommunfullmäktige samt nya
ersättare i kommunfullmäktige Aili Räisänen (SD) och Anna Sheridan
(SD) till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att frågan angående verkställande av
kommunfullmäktiges beslut får ställas och ska besvaras vid
nästkommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar att frågan angående tilläggsbeställning av
TGS-hall får ställas och ska besvaras vid nästkommande
sammanträde.

Sändlista
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Per Nordström
Pia Logård
Aili Räisänen
Anna Sheridan
Anna-Karin Skatt
Ingemar Johansson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/373

§ 102 Information kring Tidaholms kommuns arbete med Agenda
2030
Sammanfattning av ärendet
Kvalitets- och utvecklingsstrateg Lena Ask informerar kommunfullmäktige om
Tidaholms kommuns arbete med Agenda 2030.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

8

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-30

Kommunfullmäktige

2019/296

§ 103 Beslut om reviderad förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg beslutade 2019-03-05
att föreslå ändring av förbundsordningen. Enligt förbundsordningen ska
ändringar i förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar.
Den ursprungliga anledningen till att ändra förbundsordningen var att ansvaret
för arkivering ska flyttas från regionarkivet till en av kommunerna. Samtliga
förslag till ändringar finns presenterade i en sammanställning.
Reviderad förbundsordning är tänkt att gälla från och med 2020-01-01 och
samtliga kommuner behöver fatta beslut om revidering innan dess.
Det är upp till varje kommun att avgöra om kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige ska fatta beslut om revidering men eftersom samtliga
kommuner godkänner samordningsförbundets årsredovisning i sina respektive
kommunfullmäktige är det förbundets rekommendation att kommunfullmäktige
även fattar detta beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 149/2019 ”Beslut om reviderad
förbundsordning för samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2019-0904.
 Tjänsteskrivelse ”Reviderad förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2019-07-04.
 Förslag på ny förbundsordning för samordningsförbundet Östra
Skaraborg.
 Sammanställning av ändringar i förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 Aktuell förbundsordning för samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
förbundsordning för samordningsförbundet Östra Skaraborg i enlighet
med upprättat förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera förbundsordning för
samordningsförbundet Östra Skaraborg i enlighet med upprättat
förslag.
Sändlista
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/293

§ 104 Beslut om revidering av reglemente om intern kontroll
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) uttrycks nämndernas ansvar för den interna
kontrollen i 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
I aktiebolagslagen (2005:551) uttrycks bolagens ansvar för kontroll över
bolagets situation i 8 kap. 4 §. Där framgår vidare att styrelse och VD ansvarar
för att den interna kontrollen är utformad så att lagar och förordningar följs
samt för att minska risken att oegentligheter kan förekomma.
Kommunfullmäktige förtydligar sedan kommunens arbete och ansvar för intern
kontroll genom sitt reglemente för intern kontroll.
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på revidering av reglemente för intern
kontroll.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 148/2019 ”Beslut om revidering av
reglemente om intern kontroll”, 2019-09-04.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Intern kontroll”,
kanslichef Anna Eklund, 2019-07-15.
 Förslag på revidering av reglemente för intern kontroll, 2019-07-15.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
reglemente för intern kontroll i enlighet med upprättat förslag.
- Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag att lägga till ändringen under § 2, andra meningen ”säkerställa
att det utformas rutiner som kan behövas för som kan behövas för den
specifika verksamheten”.
- Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag att lägga till ändringen under § 9 ” Kommunstyrelsen ska med
utgångspunkt från nämndernas och de kommunala bolagens
uppföljningsrapporter årligen utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns
två tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer först proposition på Rohmans första tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ordföranden ställer sedan proposition på Rohmans andra tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för intern kontroll i
enlighet med upprättat förslag efter gjorda textredigeringar.
Sändlista
Samtliga nämnder
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2019/279

§ 105 Beslut om förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt
lag om skydd mot olyckor 2018-2019
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutade, § 24/2019,
föreslå respektive kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för det
kommunala handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor till och med
31 december år 2020.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 156/2019 ”Beslut om förlängd giltighetstid
för handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2018-2019”,
2019-09-04.
 Tjänsteskrivelse ”Förlängd giltighetstid för handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor 2018-2019”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2019-07-04.
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 24/2019
”Förlängd giltighetstid - Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot
olyckor (LSO) för operativ och förebyggande verksamhet 2018-2019”,
2019-05-24.
 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 20182019.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga
giltighetstiden för det kommunala handlingsprogrammet enligt lag om
skydd mot olyckor till och med 2020-12-31.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för det
kommunala handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor till
och med 2020-12-31.
Sändlista
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/319

§ 106 Beslut om entledigande från uppdrag Annica Snäll (MP)
Sammanfattning av ärendet
Annica Snäll (MP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Annica Snäll
(MP)”, kanslichef Anna Eklund, 2019-09-18.
 Begäran om entledigande, 2019-06-23.
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Annica Snäll (MP) från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Annica Snäll (MP) från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Sändlista
Länsstyrelsen
Annica Snäll

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2018/401

§ 107 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Sofie Spetz
(S)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta ett fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen
för Sofie Spetz (S).
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 12/2019 ”Fyllnadsval av ersättare i
kommunstyrelsen efter Sofie Spetz (S)”, 2019-09-30.
 Kommunsfullmäktiges beslut § 74/2019 ” Beslut om entledigande från
uppdrag Sofie Spetz (S)” 2019- 05-27.
Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse Georgos
Moschos (S) till ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar utse Georgos Moschos (S) till ersättare i
kommunstyrelsen för perioden 2019-09-30- 2022-12-31.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Georgos Moschos

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2018/128

§ 108 Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska besluta utse fem nämndemän till Skaraborgs
Tingsrätt för mandatperioden 2020-2023.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 13/2019 ”Val av nämndemän till Skaraborgs
tingsrätt”, 2019-09-30.
 Skrivelse Skaraborgs Tingsrätt, Angående val av nämndemän för
mandatperioden 2020-2023, 2019-03-20.
Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse följande till
nämndemän i Skaraborgs tingsrätt för mandatperioden 2020-2023:
- Per Erik Thurén (S)
- Ci Olofsson (S)
- Per Wiklund (V)
- Håkan Daremark (KD)
- Johan Liljegrahn (M)
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse följande till
nämndemän i Skaraborgs tingsrätt för mandatperioden 2020-2023:
- Per Erik Thurén (S)
- Ci Olofsson (S)
- Per Wiklund (V)
- Håkan Daremark (KD)
- Johan Liljegrahn (M)
Sändlista
De valda
Skaraborgs tingsrätt

Ordförandes sign
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2019/14

§ 109 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 19.26.

Ordförandes sign
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