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Kommunfullmäktige

Disponentvillan, 2018-03-26 kl. 18:00 – 18:43
§§ 30-39
Beslutande
Erik Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S), Krister Rohman (KD), Anna-Karin Skatt (S), Bengt
Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick (S), Othmar Fiala (S), Lena Andersson (S),
Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Cathrine Karlsson (S),
Malin Skatt (S), Håkan Joelsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn
(S), Hajrudin Abdihodzic (V) §§ 34-39, Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt
(C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L),
Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla Dverstorp (M),
Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Per Bromander (-), Tomas Vestin (-), Annica
Snäll (MP) §§ 33-39
Tjänstgörande ersättare
Gunilla Djurberg (S), Nils-Åke Johansson (S), Fredrik Kvist (M), Karin Olofsson (MP) §§ 30-32
Ersättare
Jesper Carlman (S), Monica Karlén (S), Anna Zöögling (S), Charlotte Daremark (KD), Claes
Andersson (KD), Bengt Gunnarsson (C), Birgitta Andersson (L), Nils Werner (-)
Tjänstemän
Thomas Lindberg, kanslichef
Eva Thelin, kommundirektör
Övriga
Jan-Olof Sandberg, kommunrevisionens ordförande
Justering
Utses att justera: Lisbeth Ider, Anneli Sandstedt
Justeringens tid:
Underskrift sekreterare
Thomas Lindberg

Underskrift ordförande
Erik Ezelius (S)

Underskrift justerare
Lisbeth Ider

Anneli Sandstedt
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2018/38

§ 30 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordförande lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/37

§ 31 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Tony Pettersson (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden besvarar
frågor från allmänheten ställda vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26
februari 2018.
Lennart Ström: I kommunens plan är vissa områden angivna som ”tysta
områden”. Hur valdes dessa ut och utifrån vilka kriterier? Varför ingick inte det
område där den tänkta vindkraftparken ska ligga i kommunens plan över tysta
områden?
Ivan Ward: Hur ska Tidaholms kommun hantera Habo kommun och framförallt
företaget Ox2:s planer på att fortskrida etableringen av vindkraften på
Hornamossen, något som direkt berör Tidaholms kommuns invånare?
Peter Nilsson: Överväger Tidaholms kommun att följa Vaggeryds riktlinje i en
ny och omarbetad vindbruksplan med gränsvärde 35 dB vid intilliggande
fastigheter istället för 40 dB? Är Vitared, Caravan Club samt Hökensås
semesterby klassat av kommunen som fritidsområde eller fritidshusområde?
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fråga från föregående sammanträde är
besvarad.
 Kommunfullmäktige beslutar att frågorna från dagens möte besvaras
vid nästa sammanträde.
 Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

5

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-26

Kommunfullmäktige

2018/36

§ 32 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordförande anmäler följande handlingar:
 Interpellation från Karin Olofsson (MP) ställd till kommunstyrelsens
ordförande om kallelser via iPad samt politikers e-postadresser.
 Cirkulär 18:08 Fullmäktiges val av revisorer
 Medborgarförslag om fjäderfri påsk i Tidaholm.
 Revisions-PM - Förstudie underhåll/återställning av beläggning gator
och vägar
 Motion från Lennart Axelsson (C) med flera rörande samråd för
detaljplan för villatomter i Ekedal
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- Att interpellationen får ställas
- Att medborgarförslag om fjäderfri påsk hänskjuts till tekniska
nämnden för beredning och beslut
- Att revisions-PM läggs till handlingarna
- Att motion från Lennart Axelsson (C) med flera hänskjuts till
kommunstyrelsen för beredning
- Att lämna punkten.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/11

§ 33 Beslut om ägardirektiv TENAB TEAB TBAB
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 70/2016 att revidera ägardirektiven för
Tidaholms energi AB (TEAB) samt Tidaholms bostads AB (TBAB). Detta
gjordes i samband med Kommunfullmäktiges beslut §67/2016 att bilda en
koncern med Tidaholms Energi AB (Teab) som Moderbolag samt Tidaholms
Bostads AB (Tbab) och Tidaholms Elnät AB (Tenab) som dotterbolag.
En översyn har genomförts av ägardirektiven till de kommunala bolagen i syfte
att förändra innehållet för att bolagen ska få rätt förutsättningar att styra
bolagen samt att erhålla en enhetlig struktur i ägardirektiven.
Ägardirektiven har reviderats i dialog med Bolagen för att innehållet i
ägardirektiven ska vara relevant och med ambitionen att ägaren Tidaholms
kommun och Styrelsens för bolagen ska vara överens om innehållet i
ägardirektiven.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 65/2018, ”Beslut om ägardirektiv TENAB
TEAB TBAB”, 2018-03-21
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 17/2018 ”Beslut om
ägardirektiv TENAB TEAB TBAB”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv till de kommunala bolagen
i Tidaholms kommun”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-02-07
 Förslag Ägardirektiv Tidaholms Energi AB
 Förslag Ägardirektiv Tidaholms Elnät AB
 Förslag Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB
 Kommunfullmäktiges beslut §70/2016 ”Beslut om ägardirektiv för de
kommunala bolagen”, 2016-05-30
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
ägardirektiv för Tidaholms Energi AB och överlämna det till stämman i
bolaget för beslut.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
ägardirektiv för Tidaholms Bostads AB och överlämna det till stämman i
bolaget för beslut.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB och överlämna det till stämman i
bolaget för beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Tidaholms
Energi AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Tidaholms
Bostads AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Tidaholms
Elnät AB och överlämna det till stämman i bolaget för beslut.

Sändlista
Tidaholms Energi AB
Tidaholms Bostads AB
Tidaholms Elnät AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/225

§ 34 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
 Kommunstyrelsens beslut § 52/2018 ”Beslut om detaljplan för del av
Siggestorp 3:1 och 4:1, ”Rosenberg”, 2018-03-07
 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
detaljplanerna.
- Tony Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.
Sändlista
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/339

§ 35 Beslut om antagande av handlingsplan mot olyckor (LSO)
2018-2019 Samhällskydd mellersta Skaraborg
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 beslut § 55/2018 ”Beslut om antagande av
handlingsprogram mot olyckor (LSO) 2018-2019”, 2018-03-07
 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 ”Handlingsprogram 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.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplan mot olyckor enligt
upprättat förslag att gälla för år 2018-2019.
Sändlista
Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 36 Beslut om revidering taxa och regler för brandskyddskontroll
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 beslut § 56/2018 ”Beslut om revidering taxa och
regler för brandskyddskontroll för Tidaholms kommun”, 2018-03-07
 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.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för
brandsskyddskontroll att gälla från och med 2018-04-01.
Sändlista
Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

11

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-26

Kommunfullmäktige

2018/3

§ 37 Beslut om revidering sotningstaxa för samhällsskydd
mellersta skaraborg
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg har i beslut § 49/2018
överlämnat förslag till kommunfullmäktige gällande taxa för sotning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 57/2018 ”Beslut om revidering
sotningstaxa”, 2018-03-07
 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 föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
taxa för sotning att gälla från och med 2018-04-01.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för sotning att gälla från
och med 2018-04-01.
Sändlista
Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/88

§ 38 Beslut om val av ombud Inera AB
Sammanfattning av ärendet
Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt landsting,
regioner och kommuner.
2017-09-25 beslutade kommunfullmäktige i Tidaholm att bli delägare i Inera
AB.
Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. Ägarrådet möts en gång per år
och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande
frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta
ske via ombud. Ägarrådet förbereder beslut inför bolagsstämman
Tidaholms kommun behöver utse ett ombud till äggarråd Inera AB.
Efter samtal mellan kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier
föreslås att Anna-Karin Skatt utses som ombud till ägarrådet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 66/2018 ”Beslut om val av ombud Inera
AB”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Val av ombud till ägarråd -Inera AB”, kommunjurist
Thomas Lindberg, 2018-02-26
 Kommunfullmäktiges beslut § 104/2017 ”Beslut om förvärv av aktier i
Inera AB”, 2017-09-25

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse
Runo Johansson (L) till ombud för Tidaholms Kommun vid Inera ABs
ägarråd.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Runo Johansson (L) till ombud för
Tidaholms Kommun vid Inera ABs ägarråd.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/38

§ 39 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande förklaras sammanträdet avslutat klockan 18.43

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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