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§ 144 Delegationsbeslut 2018
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
Beslutsdatum

2018-06-15

2018-06-25

2018-07-06

Beslutsnummer

Ärende/beslut

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

2018-07-30

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

4

Ärendenummer

2018/248
Remiss till MBN
Boverkets rapport
2018:17
Lovbefriade
åtgärder, utvändiga
ändringar och
anmälan
2018/254
Remiss till MBN
Förslag till ny
strategi för formellt
skydd av skog i
Västra Götalands
län
2018/275
Remiss MBN
Naturvårdsverkets
förslag till
vägledning till
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
skydd mot markoch
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor
och spilloljor
2018/276
Remiss BUN
Remisspromemoria
ang möjligheter att
behandla känsliga
personuppgifter om
elever
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Delegationsbeslut fattade av personalchef
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2018-05-24

2.3

2018-06-15

2.3

2018-06-19

2.15

Ärende/beslut

Teckna lokala
kollektivavtal.
Teckna lokala
kollektivavtal
Överenskommelse

Ärendenummer

2018/229
2018/257
Löpnummer 20

Delegationsbeslut fattade av omvårdnadschef
Beslutsdatum
2018-05-23

Beslutsnummer
4.4

Ärende/beslut
Beslut om
uppsägning pga
arbetsbrist

Ärendenummer
Löpnummer 13

Delegationsbeslut om nyanställningar enligt beslutsnummer 4.1 fattade av
respektive förvaltningschef eller annan delegat 2018-06-01—2018-06-30.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare
Karin Hammerby, 2018-08-07
 Förteckning över nyanställda delegationsbeslut 2018-06-01—2018-0630
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 145 Rapporter och inkomna skrivelser 2018
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2018-06-05 – 2018-08-06.
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/24
KS 2018/120
KS 2018/156
KS 2018/259
KS 2018/262

SKL – Cirkulär 18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4
Smittrisker
SKL – Cirkulär 18:22 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år
2019
SKL – Cirkulär 18:23 Överenskommelse om landstingens
arbete med krisberedskap och civilt försvar
SKL – Cirkulär 18:24 Överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar
Samordningsförbundet Östra Skaraborg – Protokoll 3-2018
SKL – Ekonomirapporten, maj 2018
Skövde kommun – KF § 86/18 Aktualitetsprövning av Skövde
kommuns översiktsplan
Arena för tillväxt – Sveriges Nya Geografi 2018

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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§ 146 Beslut om förslag om revidering av reglemente om
ersättningar till förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har arbetat fram förslag till revidering av reglemente om
ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun.
I förslaget som arvodesberedningen tagit fram framgår de ändringar som
föreslagits och strykningar som gjorts.
Avsikten har varit att förenkla reglementet genom att bilagorna har inarbetats i
reglementet.
I och med att en samhällsbyggnadsnämnd och en jävsnämnd införs 1 januari
2019, och tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i och med det
upphör, har arvode till ordförande och vice ordförande föreslagits i de nya
nämnderna.
Viss justering av arvodena till vice ordförande har skett så att dessa enhetligt
erhåller hälften av ordinarie ordförandes arvode.
Tidigare har inget arvode varit fastslagit till vice ordförande i den
gemensamma nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg (SMS).
Förslaget är nu att införa ett sådant utifrån att Tidaholms kommun enligt ett
rullande årligt schema är första, andra eller tredje vice ordförande i nämnden.
Vidare har administrationen kring ersättningarna underlättats genom att
sekreteraren vid mötet kan granska närvaroblanketten istället för
förvaltningschef eller motsvarande. Vidare föreslås kravet på att styrka
inkomstbortfall vid inkomst av tjänst tas bort och istället utgår ersättning för
förlorad pensionsförmån utifrån den ersättning för förlorad arbetsinkomst den
förtroendevalde erhållit från kommunen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förslag om revidering av reglemente om
ersättningar till förtroendevalda”, kanslichef Thomas Lindberg, 201808-03
 Arvodesberedningens beslut § 7/2018 ”Beslut om förslag att revidera
reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun”;
2018-08-07
 Förslag – Reglemente om ersättningar till förtroendevalda, 2018-08-07
 Kommunfullmäktiges beslut § 81/2017 ”Beslut om tillsättande av
arvodesberedning inför mandatperioden 2018-2022”, 2017-06-26
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås ta till sig arvodesberedningens förslag till
revidering av reglemente om ersättningar samt föreslå kommunfullmäktige
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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att besluta att revidera reglemente om ersättningar i enlighet med
arvodesberedningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig arvodesberedningens förslag
till revidering av reglemente om ersättningar samt föreslå
kommunfullmäktige att besluta att revidera reglemente om ersättningar
i enlighet med arvodesberedningens förslag

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 147 Beslut om antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden
och jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har av kommunfullmäktige haft i tilläggsuppdrag att
utreda och föreslå kommunfullmäktige antal ledamöter och ersättare i de nya
nämnder som enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut införs den 1 januari
2019.
Beredningen har efter diskussioner slutligen enats kring att presentera till
kommunfullmäktige att:




Arvodesberedningen förordar att samhällsbyggnadsnämnden ska
bestå av elva ordinarie ledamöter samt sju ersättare
Arvodesberedningen förordar att jävsnämnden ska bestå av tre
ordinarie ledamöter samt tre ersättare
Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige att besluta om att
uppdra åt kommunstyrelsen att i förslag till reglementena för
samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden inarbeta det antal som
arvodesberedningen förordar.

Arvodesberedningens förslag är en rekommendation och det är först i de av
kommunfullmäktige antagna reglementena som antalet ledamöter och
ersättare fastställs.
Beredningen arbetar vidare utifrån uppdrag av kommunfullmäktige och
redovisar sitt resultat till fullmäktige då inget annat beslutades.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förslag om antal ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden”, kanslichef Thomas
Lindberg, 2018-08-07
 Arvodesberedingens beslut § 8/2018 ”Beslut om förslag på antal
ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämndnämnden”,
2018-08-07
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens föreslås besluta att ta till sig arvodesberedningens
förslag och föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
arvodesberedningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig arvodesberedningens förslag
och föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
arvodesberedningens förslag till beslut.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 148 Beslut om policy för internationellt samarbete i Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till utvecklingsberedningen att ta fram en
policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun.
En kartläggning av internationellt arbete i kommunen 2015-2017 liksom ett
förslag till Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun
presenterades för utvecklingsberedningen 2017-09-06.
En policy ska beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunens riktlinjer för
styrdokument, varför policyn nu överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 64 /2018, ”Beslut om
antagande av Policy för internationellt samarbete i Tidaholms
kommun”, 2018-06-20
 Tjänsteutlåtande ”Beslut om antagande av Policy för internationellt
samarbete i Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Karin
Hammerby, 2018-06-05
 Utvecklingsberedningen § 7/2017, ”Information om Policy för
internationellt samarbete i Tidaholms kommun”, 2017-09-06
 Policy för internationellt samarbete, 2017-09-06
 Kartläggning av internationellt arbete i kommunen, 2017-08-29
 KF § 21/2017 ”Beslut om uppdrag att ta fram en policy för
internationellt samarbete”, 2017-02-27
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta Policy för internationellt samarbete
i Tidaholms kommun.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 149 Beslut om revidering av bolagsordning i Bredband Östra
Skaraborg AB - BÖSAB
Sammanfattning av ärendet
Bredband Östra Skaraborg önskar att få ändra bolagsordningen.
Vid ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige kommer
bolagsordningen att fastställas på bolagsstämman.
Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett sin VD i uppdrag att
inhämta komrnunfullmäktiges ställningstagande till att ändra bolagsordningen
Följande paragrafer är delvis ändrade enligt följande:
§3

Nuvarande

Östra Skaraborg

Föreslagen Västra Götaland
§8

Nuvarande

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra
suppleanter.
Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och
en suppleant vilket konfirmeras på årsstämma eller
extra bolagsstämma.

Föreslagen Styrelsen skall bestå av 6—12 ledamöter.
Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter
vilket konfirmeras på årsstämma eller extra
årsstämma.
§ 11

Nuvarande

brev med posten

Föreslagen e-post
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband
Östra Skaraborg reviderar bolagsordning enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 65/2018, ”Beslut om
revidering av bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg -BÖSAB”,
2018-06-20
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av bolagsordning för Bredband Östra
Skaraborg”, controller Göran Andersson, 2018-05-24
 Bolagsordning Bredband Östra Skaraborg
 Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28
 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22
 Framställan från Bösab, 2018-04-24
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att
Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordningen enligt upprättat
förslag
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att, i sitt
ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar
bolagsordningen enligt upprättat förslag

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

12

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-15

Kommunstyrelsen

2018/196

§ 150 Beslut om avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband
Östra Skaraborg AB - BÖSAB
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB (Bösab) har gett sin VD uppdrag att
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva
nätdelarna i Bösab:s nät.
Styrelsen i Bösab vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo
Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i Bösab:s
fibernät som är placerat inom respektive ägarkornmun.
Tidaholms Energi AB förvärvar samtliga nätdelar som finns i Tidaholms
kommun. Nätdelarna säljs till bokfört värde vid säljtillfället. Det bokförda värdet
var 1875 000 kr per 2018-04-01.
Bredband Östra Skaraborgs fibernät byggdes under perioden 2005 – 2007
och omfattade fiber mellan de olika huvudorterna och fiber ut till alla
telestationer inom Tibro, Hjo, Karlsborg och Tidaholms kommuner. Nätet
byggdes med bidragspengar från staten, PTS, EU och ägarkommunerna till en
total investering av ca 62 milj kronor.
I samband med detta skrevs ett avtal med kommunerna att Bösab skall
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. Detta avtal
byggde på att erbjuda kommuninnevånarna bredbandstjänster vi ADSL (via
Skanovas kopparnät). Detta avtal går ut i dec 2019.
Behovet av fibernätet till telestationerna minskar för Bösab:s del i samband
med Skanovas avveckling av kopparnätet. Under de senaste åren har 21 st
telestationer lagts ned och 5 st till är aviserade inom Bösab:s område.
Däremot ökar behovet för de olika delägarna att äga nätet ut till dessa
telestationer då utbyggnaden av fiber till landsbygden har skett under samma
period. En försäljning av nätet skulle också renodla Bösab:s roll som
kommunikationsoperatör och som neutral part för övriga bredbandsoperatörer.
En utredning har utförts av Bösab:s revisorer att det är möjligt att realisera
nätet till de olika delägarna till bokfört värde. Tidaholms Energis del är
1.875.000 kr (2018-04-01). Förslaget som Bösab:s ledningsgrupp har att
skulden läggs upp som en fordran i Bösab:s balansräkning.
En utförsäljning av Bösab:s passiva ledningsnät möjliggör för fler delägare i
Bredband Östra Skaraborg. Bredband Östra Skaraborg ser ett kommande
behov av att utöka antal delägare för att få en större och stabilare organisation
och kunna möta både nuvarande och kommande krav från myndigheterna. I
dagens läge finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring med
Vänerenergi AB (Mariestad) i driftfrågor och en önskan finns att utveckla detta
till ett mer intensifierat samarbete i framtiden och därtill utökat marknad.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Med detta som underlag önskar Bredband Östra Skaraborg att få försälja det
passiva nätet till de olika ägarbolagen.
Tidaholms Energi AB:s styrelse ställer sig positiva till detta förslag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband
Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare samt att
Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms
kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagande regleras
med en revers hos Tidaholms Energi AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 66/2018, ”Beslut om avyttring
av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB”,
2018-06-20
 Tjänsteskrivelse ”Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra
Skaraborg”, controller Göran Andersoon, 2018-05-24
 Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28
 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22
 Framställan från Bösab, 2018-04-24
 Beslutsunderlag från Bösab vid extra styrelsemöte 2018-02-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
- att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg
försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare
- att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa
de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra
Skaraborg AB och att övertagandet regleras med en revers hos
Tidaholms Energi AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
 att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg
försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare
 att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa
de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra
Skaraborg AB och att övertagandet regleras med en revers hos
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 151 Beslut om besvarande av motion om kommunal
vattenagenda
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) med flera har motionerat om att Tidaholm arbetar fram en
Plan/Vattenagenda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till tekniska nämnden,
som har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till att man under
2018 har i uppdrag att ta fram ett flertal policys och planer som rör vatten.
Tekniska nämnden hänvisar också till att många av de frågeställningar som
framförs i motionen finns besvarade av andra myndigheter.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 68/2018, ”Beslut om
besvarande av motion om kommunal vattenagenda”, 2018-06-20
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om kommunal
vattenagenda”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05
 Tekniska nämndens beslut § 65/2018 ”Beslut angående remiss av
motion kommunal vattenagenda”, 2018-05-17
 Tjänsteskrivelse ”Angående motion om ny vattenagenda/-plan”,
gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27
 Motion om att arbeta fram en kommunal vattenagenda, 2017-12-18

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska
nämndens motivering.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till tekniska nämndens motivering.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2018/96

§ 152 Beslut om förfrågan om markköp - del av Dalslund 1:1
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har fått en förfrågan om markköp för del av Dalslund 1.1.
Framställningen har remitterats till tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden för synpunkter och rekommendation till kommunstyrelsens
beslut.
Tekniska nämnden har förordat kommunstyrelsen att avslå begäran om
förvärv av fastigheten med hänvisning till bland annat att området kan bli
föremål för detaljplaneläggning och exploatering i olika delar.
Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att inte sälja del
av fastigheten Dalslund 1:1. Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 69/2018, ”Beslut om svar på
förfrågan om markköp för del av Dalslund 1:1”, 2018-06-20
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på förfrågan om markköp för del av
Dalslund”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05
 Tekniska nämndens beslut § 69/2018 ”Beslut angående förfrågan om
köp av mark del av Dalslund 1:1”, 2018-05-17
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om markköp del av Dalslund 1:1,
förvaltningschef Kjell Jonsson, 2018-04-25
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 62/2018, ”Beslut om yttrande
angående köp av mark, Dalslund 1:1”, 2018-05-16.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förfrågan om att köpa del av
Dalslund 1:1”, förvaltningschef Peter Lann, 2018-04-26
 Förfrågan om markköp – del av Dalslund 1:1, 2018-02-27
 Karta del av Dalslund 1:1, 2018-02-27

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
inte sälja del av Dalslund 1:1
Beslutsgång
Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att marken ska säljas och att den säljes på
öppna marknaden.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att
inte sälja del av Dalslund 1:1.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja del av Dalslund 1:1
Reservation
Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Persson (C) och Krister
Rohman (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sändlista
De som ställt förfrågan
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/205

§ 153 Beslut om investering cirkulationsplats väg 193
Sammanfattning av ärendet
Förslag på säkrare trafiklösning med anledning av detaljplanearbete och
exploatering Rosenbergsområdet.
Beslut gällande byggnation av en ny F-6 skola på Rosenbergsområdet är
beslutat i kommunfullmäktige och projektstart är under 2018. På
Rosenbergsområdet finns även detaljplanerad mark för privata bostadshus.
Trafiken kommer att öka i området och en bättre trafiklösning föreslås.
Investeringen är uppskattat till 3,0 mnkr för hela projektet. Vägen underhålls
av Trafikverket. Dock anser trafikverket att investeringen ska bekostas av
kommunen eftersom förändringen beror på kommunens detaljplanering. Enligt
förslaget från Tekniska nämnden ska Tidaholms kommun bekosta
investeringen.
Detta investeringsärende är nytt och finns inte med i några budgetplaner.
För att få en samlad bild över samtliga investeringar som kommer bli aktuella i
samband med det nya området på Rosenbergs bör en totalakalkyl
sammanställas över ytterligare eventuella investeringar. Detta för att vi ska få
en samlad bild över vilka investeringar som kommer i samband med det nya
området. I dags lägget finns i investeringsbudgeten 7,0 mnkr för
exploateringar i samband med nya området på Rosenberg.
Investeringen i cirkulationsplatsen syftar till att öka trafiksäkerheten till nya
området i Rosenberg.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 70/2018, ”Beslut om
investering cirkulationsplats väg 193”, 2018-06-20
 Tjänsteskrivelse ”Investering i cirkulationsplats väg 193”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2018-06-05
 Tekniska nämnden § 67/2018 ”Beslut angående medfinansiering
cirkulationsplats väg 193 – Stallängsvägen”, 2018-05-17
 Bilaga 1 CPL väg 193 - Stallängsvägen karta

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
- att reservera 3,0 mnkr ur investeringsreserven under förutsättning att
det faller under kommunens ansvar att finansiera cirkulationsplatsen
- att godkänna och underteckna liggande medfinansieringsavtal och
bevakningsupppdrag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 att reservera 3,0 mnkr ur investeringsreserven under förutsättning att
det faller under kommunens ansvar att finansiera cirkulationsplatsen
 att godkänna och underteckna liggande medfinansieringsavtal och
bevakningsupppdrag.
Sändlsta
Ekonomienheten
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 154 Beslut om markförvärv Yxan 8
Sammanfattning av ärendet
I ett pågående ärende rörande försäljning av mark till Specialfastigheter,
statens fastighetsbolag för anordnande av lokaler till bland annat
Kriminalvården berörs industrifastigheten Yxan 8.
För att möjliggöra en eventuell framtida rationell exploatering och utbyggnad
av området för kriminalvården bör fastigheten Yxan 8 förvärvas.
Möjligheten för kommunen om återförvärv har diskuterats med nuvarande
fastighetsägare. Då denna ej bebyggts och alternativ mark kan erbjudas i
framtiden kan fastighetsägaren tänka sig försälja densamma till kommunen.
Köpeskillingen uppgående till 330 000 kr för den 8168 m2 stora tomten avser
självkostnader för markköp, avstyckningskostnader, anslutningsavgifter,
stämpelskatter, lagfarter och materialtransporter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om markförvärv Yxan 8”, kommundirektör Eva
Thelin, 2018-07-31
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av fastigheten Yxan 8”, 2018-06-15, teknisk
chef Kjell Jonsson
 Beslut tekniska nämnden § 91, 2018-06-20
 Karta Yxan 8
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75, 2018-06-20
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslås besluta att förvärva Yxan 8 för en
köpeskilling om 330 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att förvärva Yxan 8 för en köpeskilling om
330 000 kronor.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 155 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet Anna-Karin Skatt (S) informerar om
 SAMKRAFT och folkhälsostrategen Malin Gustafsson informerade om
det förebyggande arbetet i Tidaholm vid ett seminarium under
Almedalsveckan.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 156 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören Eva Thelin informerar om
 Den femte samverkanskonferensen för Västra Götaland med fokus på
följder av den långa torkan, som vattenbrist, foderbrist, eldningsförbud
 Åtgärder inom Tidaholm vid campingen med flera platser för att
förhindra bränder
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

22

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-15

Kommunstyrelsen

2018/3

§ 157 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens har tagit del av tertialrapporten från nämnden för
samhällsskydd.
Beslutsunderlag
 Nämnden för samhällsskydd § 18/2018, ”Tertialrapport april 2018”,
2018-05-24
 Nämnden för samhällsskydd tertialuppföljning april 2018
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

23

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-15

Kommunstyrelsen

2018/4

§ 158 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om nästa sammanträde med
Skaraborgs kommunalförbund fredagen den 14 september.
Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll 2018-06-08
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign
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Justerandes sign
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§ 159 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit del av protokoll från de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
 Styrelseprotokoll 2018-07-02
 Styrelseprotokoll 2018-05-25
 Styrelseprotokoll 2018-04-23
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign
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