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2018/38

§ 40 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
 Ordförande föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.
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2018/37

§ 41 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Tony Pettersson (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden besvarar 
frågor från föregående möte ställda av Lennart Ström, Ivan Ward och Peter 
Nilsson, rörande eventuella störningar och andra påverkningar av planerade 
vindkraftsetableringar inom Hökensåsområdet.

Ordföranden konstaterar att det därefter inte finns några frågor från 
allmänheten att besvara.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att frågorna från föregående möte är besvarade.
 Fullmäktige beslutar att lämna punkten.
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2018/36

§ 42 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
M
Ordförande anmäler följande handlingar:

 Information om kvartalsrapport ej verkställda beslut; social- och 
omvårdnadsnämnden

 Motion från Lennart Axelsson (C) med flera angående ljusföroreningar 
från den kommunala gatubelysningen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att:

 Hänskjuta Lennart Axelssons (C) motion till kommunstyrelsen 
för beredning.

 Lägga övriga handlingar till handlingarna.
 Lämna punkten.
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2018/140

§ 43 Information om skolans resa till Auschwitz

Sammanfattning av ärendet
Representanter från skolan kommer till kommunfullmäktige och berättar om 
sin resa till Auschwitz. 

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige tar till sig informationen.
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2018/112

§ 44 Information om årsredovisning 2017 för de kommunala 
bolagen

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för de kommunala bolagen har inkommit till kommunstyrelsen. 
Bolagens verkställande direktör Mattias Andersson har även redogjort för 
denna vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2018.

Beslutsunderlag
 Tidaholms Energi AB årsredovisning 2017
 Granskningsrapporter enligt 10 kap. ABL för Tidaholms Elnät AB, 

Tidaholms bostads AB och Tidaholms Energi AB.
 Kommunstyrelsens beslut § 67/2018 ”Information om årsredovisning 

för de kommunala bolagen”, 2018-04-04

Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige att besluta att ta till sig 

informationen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att ta till sig informationen.

8



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-04-23
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/132

§ 45 Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande

Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) har ställt interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
rörande kallelser och politikers e-postadresser.

Kommunstyrelsens ordförande, Anna-Karin Skatt (S) besvarar frågan i en 
skrivelse:

” Hur skall kommunen lösa frågan Kallelser till sammanträden för de 
ledamöter som inte kan ta emot handlingar via iPad? 
      Det finns ingen fråga att lösa – tekniken 

finns. Politiker är välkomna att kontakta 
kommunens IT-avdelning om de har frågor 
eller problem.

Har kommunen rätt att öppna mailadresser utan dialog 
med politiker?

Ja, eftersom det behövs för att kunna skicka 
kallelser på ett säkert sätt.”

Karin Olofsson (MP) lämnar replik i interpellationsdebatten.
Runo Johansson (L) gör inlägg i interpellationsdebatten.
Peter Friberg (M) gör inlägg i interpellationsdebatten.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
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2018/90

§ 46 Beslut om upphävande av "Handelsstrategi för Tidaholm"

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut § 246/2011 antagit ”Handelsstrategi för 
Tidaholm” med tillhörande handlingsplan.

Näringslivsenheten har därefter utarbetat en ”Vision & Strategi för Tidaholms 
stadskärna 2025”. Denna antogs den 4 april av kommunstyrelsens genom 
beslut § 89/2018 om strategi för stadskärnans utveckling.

Strategin med handlingsplan från 2011 har nu bearbetats och genomförts 
varför denna behöver upphävas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har därför beslutat föreslå kommunfullmäktiga att upphäva 
densamma.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse”, näringslivschef Malin Lundberg, 

2018-03-21
 Kommunstyrelsens beslut § 89/2018 om strategi för stadskärnans 

utveckling
 Kommunfullmäktiges beslut § 246/2011 om handelsstrategi för 

Tidaholms kommun
 ”Handelsstrategi för Tidaholm” från 2011

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

upphäva ”Handelsstrategi”

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att upphäva ”Handelsstrategi”
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2014/291

§ 47 Beslut om entledigande från uppdrag- Thomas Settergren (S)

Sammanfattning av ärendet
Thomas Settergren (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledarmot i kultur- och fritidsnämnden samt som ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Settergren (S) från 

sina uppdrag som ledarmot i kultur- och fritidsnämnden samt som 
ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att entlediga Thomas Settergren (S) från sina 

uppdrag som ledarmot i kultur- och fritidsnämnden samt som ersättare 
i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
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2018/55

§ 48 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag som 
har anmälts till kommunfullmäktige till och med 2018-03-26 och 
inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Den första redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2018-03-23 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.

Motioner
Motion om förbättrad lekplats i 
Madängsholm
Ärendenr: 2017/177

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-24

Ärendet behandlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-05-17

Motion om vänthall vid Tidaholms 
busstation

Ärendenr: 2017/266

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-06-26

Ärendet behandlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-10-18

Motion om kommunal vattenagenda

Ärendenr: 2017/386

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-12-18

Ärendet behandlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-01-24

Motion om att skapa en 
prioriteringslista rörande 
landsbygdsvägars underhåll 

Ärendenr: 2017/387

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-12-18

Ärendet behandlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-01-24

Motion om utveckling av rollen som 
oppositionsråd

Ärendenummer 2018/92

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-26

Medborgarförslag
Medborgarförslag om införande av Anmäldes under kommunfullmäktiges 

12



2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-04-23
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

bruttolöneavdrag för uthyrning av 
elcyklar för anställda

Ärendenr: 2017/312

sammanträde 2017-11-27

Medborgarförslag om belysning längs 
med grusväg vid Hellidsberget

Ärendenr: 2017/382

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-01-29

Ärendet behandlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-02-21

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
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2018/55

§ 49 Beslut om rapport över medborgarförslag som har beretts 
och beslutats av nämnder

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap 27 a § kommunallagen att en nämnd som handlägger 
medborgarförslag minst en gång om året ska informera kommunfullmäktige 
om beslut som fattats i ärendena.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i 
oktober.

Medborgarförslag om längre 
öppettider på Siggestorp

Ärendenr: 2017/209

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-06-26

Tekniska nämnden beslutade att 
medborgarförslaget ansågs vara 
tillgodosett 2017-10-19

Medborgarförslag om 
övergångsställe samt vägbula

Ärendenr: 2017/226

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-06-26

Tekniska nämnden beslutade att 
avslå medborgarförslaget 2017-09-14

Medborgarförslag om gatulicens

Ärendenr: 2017/258

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-25

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 
att avslå medborgarförslaget 2017-
11-16 

Medborgarförslag om förslag till 
campingen

Ärendenr: 2017/259

Anmäldes under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-25

Tekniska nämnden beslutade att 
anse medborgarförslaget besvarat 
2017-11-16

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
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2017/364

§ 50 Beslut om borgensram för TBAB

Sammanfattning av ärendet
I samband med omskrivning av ett lån som gjorts av Tidaholms Energi AB så 
på talade Kommuninvest att de ville att vi ska ta bort det andra stycket i 
beslutsformuleringen i vårt borgensbeslut. Beslutsformuleringen i senaste 
beslutet i Kommunfullmäktige december 2017 är formulerat enligt följande:

- ” att i de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för 
Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser skall kommunens 
borgensbeslut respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla 
när lånet har återbetalats. Borgen för nya låneförpliktelser 
kommer att utfästas av kommunen inom den årliga borgensram 
som kommunfullmäktige beslutar för Tidaholms Bostads AB.”

Denna skrivning kommer ursprungligen ifrån Kommuninvest. En ny tolkning av 
det stycket ifrågasätter rätten till omskrivning av lånen. Därav så efterfrågar 
Kommuninvest ett nytt borgensbeslut där vi har tagit bort det andra stycket i 
beslutsformuleringen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med 
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. 
Bolagets låneskuld uppgår till 57 720 042 kr per 2017-12-31.

Med anledning av renovering av bolagets fastighetsbestånd behöver  
borgensramen ökas med 10 000 000 kr till 67 720 042 kr.

INSTITUT LÖPTID
LÅNESKULD    

2016-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTA

T 2017
NYA LÅN 

2017
AMORTERING 

2017
LÅNESKULD 

2017-12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 2019-10-18 10 488 557 0 0 -360 000 10 128 557
Kommuninvest 2018-01-29 14 495 396 0 0 -320 000 14 175 396
Kommuninvest 2018-01-29 2 050 000 0 0 -100 000 1 950 000
Kommuninvest 2020-05-05 0 0 3 139 089 -73 000 3 066 089
Kommuninvest 2020-08-22 0 0 10 500 000 -25 000 10 475 000
Kommuninvest 2021-09-15 0 0 18 000 000 -75 000 17 925 000
Nordea 3 172 682 -3 138 682 0 -34 000 0
Nordea 18 032 152 -17 822 152 0 -210 000 0
Sparbanken 10 583 097 -10 545 597 0 -37 500 0

58 821 884 -31 506 431 31 639 089 -1 234 500 57 720 042

Budgeterad nyupplåning 2018 10 000 000
Summa låneskuld 58 821 884 -31 506 431 31 639 089 -1 234 500 67 720 042
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 75/2018 om borgensram för TBAB, 2018-

04-04

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
67 720 042 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar:

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
67 720 042 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tidaholms Energi AB
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2017/364

§ 51 Beslut om borgensram för TEAB

Sammanfattning av ärendet
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med 
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. 
Bolagets borgensram uppgår till 188 772 000 kr per 2017-12-31. Ingen 
nyupplåning 2018.

INSTITUT LÖPTID
LÅNESKULD    

2016-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTA

T 2017 NYA LÅN 2017
AMORTERING 

2017
LÅNESKULD 

2017-12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 2019-06-15 22 280 000 0 0 -2 400 000 19 880 000
Kommuninvest 2018-10-09 13 400 000 0 0 -1 200 000 12 200 000
Kommuninvest 2017-10-24 9 650 000 -8 300 000 0 -1 350 000 0
Kommuninvest 2019-11-12 0 0 8 300 000 0 8 300 000
Kommuninvest 2017-02-13 32 000 000 -32 000 000 0 0 0
Kommuninvest 2020-12-01 0 32 000 000 0 32 000 000
Kommuninvest 2017-11-13 32 000 000 -32 000 000 0 0 0
Kommuninvest 2022-11-xx 0 0 32 000 000 0 32 000 000
Kommuninvest 2018-12-11 12 544 000 0 -1 252 000 11 292 000
Kommuninvest 2018-05-31 24 100 000 0 0 -800 000 23 300 000
Kommuninvest 2021-09-15 24 100 000 0 0 -800 000 23 300 000
Kommuninvest 2017-06-01 13 000 000 -13 000 000 0 0 0
Kommuninvest 2019-05-28 0 0 13 000 000 0 13 000 000
Handelsbanken 2026-12-31 15 000 000 0 0 -1 500 000 13 500 000

198 074 000 -85 300 000 85 300 000 -9 302 000 188 772 000

Budgeterad nyupplåning 2018 0 0
Summa låneskuld 198 074 000 -85 300 000 85 300 000 -9 302 000 188 772 000

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 76/2018 om borgensram för TEAB, 2018-

04-04

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
188 772 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar:

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
188 772 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tidaholms Energi AB
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2018/25

§ 52 Beslut om upphävande av styrdokument

Sammanfattning av ärendet
2015-05-06 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta riktlinje för 
styrdokument. Riktlinjen anger hur styrdokument som tas fram i Tidaholms 
kommun ska klassificeras och vilken instans som ska anta dem.

Kommunledningsförvaltningen vill ändra tre tidigare policys till att istället bli 
rutiner.
Inom informationssäkerhet sker idag ändringar snabbt. För att kunna hålla 
instruktioner uppdaterade behöver de revideras regelbundet. För att detta ska 
kunna ske behöver nedanstående tre policys ändras till att istället bli rutiner. 
Telefonpolicyn bör ändras till att istället vara rutin för mobila enheter och 
därmed också innefatta såväl fast telefoni som mobil telefoni och surfplattor.
Kommunledningsförvaltningen har önskemål om att ändra följande tre policys 
till att istället bli rutiner:

Tidigare antaget styrdokument 
som behöver upphävas: Ersätts med:

Telefonpolicy Rutin för mobila enheter
Policy för säkerhetsinstruktion för 
användare av Tidaholms kommuns 
nätverk

Rutin för säkerhetsinstruktion för 
användare av Tidaholms kommuns 
nätverk

Policy för säkerhetsinstruktion för 
drift av Tidaholms kommuns 
nätverk

Rutin för säkerhetsinstruktion för drift av 
Tidaholms kommuns nätverk

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

upphäva följande:
- Telefonpolicy
- Policy för säkerhetsinstruktion för användare av Tidaholms 

kommuns nätverk
- Policy för säkerhetsinstruktion för drift av Tidaholms kommuns 

nätverk

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att upphäva:

 Telefonpolicy
- Policy för säkerhetsinstruktion för användare av Tidaholms 

kommuns nätverk
- Policy för säkerhetsinstruktion för drift av Tidaholms kommuns 

nätverk

Sändlista
IT-avdelningen
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2016/215

§ 53 Beslut om nytt LSS-boende

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut § 27/2017 givit direktiv till förstudie angående 
byggnation av nytt LSS-boende till tekniska nämnden.

I uppdraget ingår att utreda fördelar och nackdelar: 
a.byggnation i egen regi och alternativet
b.försälja mark till extern intressent för byggnation av LSS-boende

Lss-boendet skall om ej annan lämplig lokaliering finns bli på fastigheten 
Stallängen 5:3, dvs intill befintligt Lss-boende.

Omfattningen är ca 5-6 boende.
Tekniska nämnden har i beslut § 7/2018 redovisat förslag efter genomförd 
förstudie och även inhämtat anbud för alternativet att hyra verksamhetslokal 
från extern förvaltare.

Tekniska nämnden har jämfört alternativen egen regi och hyra lokal ur 
ekonomiskt perspektiv gällande pris. När det gäller inkomna anbud för 
alternativet hyra av extern förvaltare har även genomförts kvalitetsmässiga 
bedömningar. 

Tekniska nämndens bedömning är att långsiktigt är eget byggande och 
förvaltande ekonomiskt mest fördelaktigt. Däremot kan ett hyresförhållande ge 
värdefulla erfarenheter för framtiden.

Alternativ År Pris
Egen regi År 1 730 tkr

År 10 630 tkr
År 20 520 tkr

Hyra Årligen 740 tkr

Kommunledningsförvaltningen anser att utifrån redovisat underlag så bedöms 
alternativen vara likvärdiga ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Andra aspekter som kan påverka val av alternativ till förvaltare är om 
kommunen skall äga denna form av hyreshus. En annan aspekt är vilka 
lokaler som kommunen skall uppföra och förvalta med egen personal.
Vidare så innebär hyresalternativet att kommunens investeringsvolym 
minskar. 

Kommunledningsförvaltningen förordar kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att försälja mark på fastigheten Stallängen 5:3 till 
extern byggherre/förvaltare för att sedan hyra fastigheten.
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 80/2018 om nytt LSS-boende, 2018-04-04
 Föreliggande tjänsteskrivelse per 2018-03-08, ekonomichef
 Tekniska nämndens beslut §7/2018
 Ks beslut förstudie § 27/2017
 Tjänsteskrivelse förstudie per 2017-01-04 
 Plankarta - Kommunfullmäktige beslut detaljplan Stallängen 3:1, 5:3 

mfl § 261/2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att beträffande nytt Lss-boende förorda alternativet hyra fastigheten från 
extern förvaltare

att uppdra till tekniska nämnden att genomföra försäljningen av mark på 
fastigheten Stallängen 5:3 samt att teckna avtal med CFLW Bygg AB att 
uppföra och förvalta fastigheten

Beslutsgång
Anna-Karin Skatt (S) och  Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar:

 att beträffande nytt LSS-boende förorda alternativet hyra 
fastigheten från extern förvaltare.

 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra försäljningen av 
mark på fastigheten Stallängen 5:3 samt att teckna avtal med 
CFLW Bygg AB att uppföra och förvalta fastigheten.

Sändlista
Tekniska nämnden
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2017/333

§ 54 Beslut om handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2016 pågår ett länsgemsensamt arbete mellan Västra Götalands 
Regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland för att ta fram en 
gemensam handlingsplan för området psykisk hälsa. Dialoger har förts med 
samarbetspartners, brukarföreträdare, representanter från HBTQ-Community 
och nationella minoriteter. Den framtagna handlingsplanen är gemensam för 
Västra Götalands Regionen, de 49 kommunerna och Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Göteborg.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 24/2018 ”Beslut om handlingsplan 

psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020”, 2018-02-21
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag - Handlingsplan för psykisk hälsa, 

2018-02-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland” 

folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2018-01-23.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 6/2018, ”Beslut om 

handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020”, 2018-01-09
 Barnrättsbedömning, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2018-01-11.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020”, 

omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2017-12-01.
 Förslag till beslut från Skaraborgs kommunalförbunds styrelse, 2017-

12-08.
 Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020.
 Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020 – indikatorer för uppföljning. 

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

den gemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020. 

Beslutsgång
Anna-Karins Skatt (S) och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att anta den gemensamma handlingsplanen för 

psykisk hälsa 2018-2020.

Sändlista
Kultur- och fritidsförvaltningen
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2017/349

§ 55 Beslut om policy för att stärka barns rättigheter

Sammanfattning av ärendet
Sveriges riksdag har godkänt en nationell strategi för att stärka barnets 
rättigheter, som bland annat konstaterar att Sverige behöver bli bättre på att:

 Säkerställa barnets skydd mot våld.
 Ge barn förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
 Ge kunskap om barnets rättigheter till barn, föräldrar, beslutsfattare 

och yrkespersoner.
 Erbjuda föräldrastöd.
 Samverka mellan olika aktörer för barnets bästa.
 Följa upp beslut som rör barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

(Källa: Regeringskansliet, 2010)

Strategin utgår ifrån FN:s barnrättskommittés rekommendationer som 
återkommande framförs till Sverige sedan ratifikationen av barnkonventionen 
1990. Inför att barnkonventionen väntas bli lag förväntas barnets rättigheter 
stärkas ytterligare i svensk lagstiftning.

På en lokal nivå är det kommunens ansvar att arbeta aktivt utifrån 
barnkonventionen för att säkerställa att Tidaholms kommun är en plats där alla 
barn kan tillgodoses sina rättigheter. I kommunen ska därför arbetet bedrivas i 
enlighet med nämnda konvention och strategi. 

Med detta som bakgrund finns i kommunen behov av att systematisera arbetet 
i genomförandet av konventionen.

Folkhälsostrategen har av folkhälsorådet getts i uppdrag att utarbeta en policy 
för att stärka barnets rättigheter i kommunen.

Tidaholms kommun saknar ett övergripande beslut om hur kommunen ska 
genomföra och stärka barnets rättigheter. Strategiska satsningar har de 
senaste åren gjorts för att utbilda personal och förtroendevalda, på att införa 
ett barnrättsbaserat beslutsunderlag i ärenden som rör barn samt att skapa ett 
barnrättsnätverk i kommunen. Jämsides det viktiga barnrättsarbete som sker i 
olika kärnverksamheter är detta del i en positiv utveckling, men det innebär 
inte att det inte finns utmaningar i ett kommunövergripande och 
verksamhetsnära arbete eller utvecklingsområden som behöver lyftas.

En policy kan ge vägledning och ett gemensamt förhållningssätt för ett fortsatt 
systematiskt barnrättsarbete i kommunen. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 88/2018 om policy för att stärka barnets 

rättigheter, 2018-04-04.
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 Tjänsteskrivelse ”Barnrättsbaserat beslutsunderlag”, folkhälsostrateg 
Malin Gustafsson, 2017-11-01.

 Policy ”Barnets rättigheter”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2018-
02-13.

Förslag till beslut
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

anta policyn för att stärka barnets rättigheter.

Beslutsgång
Zelal Yesildeniz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att anta policyn för att stärka barnets rättigheter.

Sändlista
Kultur- och fritidsförvaltningen
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2018/74

§ 56 Information om  revisionsrapport för verksamhetsår 2017

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen kommer till kommunfullmäktige för att informera om 
revisionsrapporten för verksamhetsår 2017.

Beslutsunderlag
 Revisionsberättelse för år 2017

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att ta till sig informationen. 

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar att:

 ta till sig informationen.
 lämna punkten.
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2018/74

§ 57 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
för år 2017

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Prövningen avser 
det föregående verksamhetsåret och det är den politiska organisationen med 
de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i ansvarsfrågan för föregående års 
verksamhet senast 31 juni. 

Kommunfullmäktige ska: 
 Bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras om det inte är 

uppenbart obehövligt.
 Besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från 

kommunfullmäktige. Beslutet ska motiveras. 

Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning. 

För att kunna pröva ansvar måste det finnas tillgång till information som är 
saklig och oberoende. Till grund för kommunfullmäktiges prövning och beslut i 
ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning. Med sin granskning undersöker 
och prövar revisorerna om verksamheten, styrningen och ekonomin är 
ändamålsenlig, effektiv och tillförlitlig. Granskningens resultat ska ge underlag 
till ansvarsprövningen men också till förändring och utveckling i verksamheten. 

Revisorerna bedömer i sin revisionsberättelse för år 2017 att kommunstyrelse, 
nämnder och beredningar i Tidaholms kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 
tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisorerna tillstyrker att nedan nämnda styrelse, nämnder och beredningar 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 
2017:

 Kommunstyrelsen
 Social- och omvårdnadsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Miljö- och byggnadsnämnden
 Valnämnden
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 Gemensam räddningsnämnd (SMS)
 Utvecklingsberedningen
 Arvodesberedningen

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2017 
godkänns.

Kommunfullmäktiges presidium bedömer att det inte framkommit några 
omständigheter som skulle föranleda kommunfullmäktige att fatta ett annat 
beslut i ansvarsfrihetsfrågan än det som revisorerna föreslår. 

Beslutsunderlag
 Revisionsberättelse för år 2017 med bilagor, revisorerna i Tidaholms 

kommun, 2018-04-09

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående 

styrelse, nämnder och beredning med hänvisning till de förslag och 
övriga omständigheter som redovisas i revisorernas berättelse:
 Kommunstyrelsen
 Social- och omvårdnadsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Miljö- och byggnadsnämnden
 Valnämnden
 Gemensam räddningsnämnd (SMS)
 Utvecklingsberedningen
 Arvodesberedningen

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående 

styrelse, nämnder och beredning med hänvisning till de förslag och 
övriga omständigheter som redovisas i revisorernas berättelse:
 Kommunstyrelsen
 Social- och omvårdnadsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Miljö- och byggnadsnämnden
 Valnämnden
 Gemensam räddningsnämnd (SMS)
 Utvecklingsberedningen
 Arvodesberedningen

Protokollsanteckning
Erik Ezelius (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet rörande ansvarsfrihet för:
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 Kommunstyrelsen, Peter Friberg (M) ersätter som kommunfullmäktiges 
ordförande.

 Social- och omvårdnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Zelal Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.

 Tekniska nämnden, kommunfullmäktiges förste vice ordförande Zelal 
Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.

 Miljö- och byggnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Zelal Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.

Sändlista
Styrelse, nämnder och beredningar enligt beslutet.
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2018/74

§ 58 Beslut om  årsredovisning Tidaholms kommun 2017

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram årsredovisningen för 2017 avseende 
Tidaholms kommun.

Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 16,5 mnkr för 2017, detta 
motsvarar 2,3 % av skatter och bidrag. Resultatmålet för 2017 är 2,0% vilket 
innebär att resultatmålet är uppnått.

I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning, det s k balanskravet. Det framgår av balans-
kravsutredningen att Tidaholms kommun år 2017 klarar balanskravet. 

Investeringar för 2017 uppgår till 23,4 mnkr. Detta är 20,6 mnkr lägre än 
budget. Detta beror främst på att investeringsreserven på Kommunstyrelsen 
inte utnyttjats samt investeringar inom Vatten och avloppsverket inte blivit 
genomförda. Ombudgeteringar till 2018 föreslås uppgå till 23,2 mnkr.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelser 2017
 Årsredovisning 2017

Förslag till beslut

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

 Att fastställa 2017 års årsredovisning enligt upprättat förslag. 
Resultatet uppgår till ett överskott på 16,5 mnkr. 
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar:

 att fastställa 2017 års årsredovisning enligt upprättat förslag. 
Resultatet uppgår till ett överskott på 16,5 mnkr. 
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/154

§ 59 Beslut om projektering ny skola Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har genomfört projektering av ny F-6-skola på Rosenberg. 
Denna har skett i samverkan med barn- och utbildningsnämnden. 
Projekteringen har slutredovisats efter genomförd upphandling med ett 
redovisat investeringsbehov och beräknad driftskostnad
Kommunfullmäktige har i beslut § 5/2017 avsatt 150 miljoner kronor till 
uppförande av ny F-6-skola. Syftet med den nya skolan är att ersätta 
nuvarande befintliga moduler på Hökensås- och Forsenskolan samt bereda 
plats för ett förestående ökat elevantal inom grundskoleverksamheten.

Tekniska nämnden har i samverkan med barn- och utbildningsnämnden 
genomfört projektering av ny skola i Rosenberg. En redogörelse för 
bakgrunden till att projekteringen genomförts finns i tjänsteskrivelse 
”Information om ny skola” från september 2016.

Genom referensgrupper har representanter från skolans verksamhet varit 
involverade i framtagandet av den nya skolans utformning för att den bland 
annat ska kunna ta hänsyn till olika pedagogiska arbetssätt. Även andra 
faktorer, såsom sociala, ekonomiska och miljömässiga omständigheter har 
beaktats. Lokalerna har även utformats för att vara flexibla för att kunna 
utnyttjas av andra intressenter.

Anbud
Anbuden uppgår till 152,3 mnkr. Till detta kommer investering i solceller (1,0 
mnkr) samt konstnärlig utsmyckning (1,5 mnkr). Detta innebär att den totala 
investeringen uppgår till 155,0 mnkr. I detta ingår uppförande av 
skolfastigheten. Utöver detta så tillkommer inventarier till skolverksamheten. 
Köket i skolbyggnaden är även anpassat för att kunna tillreda mat till en 
eventuellt tilliggande förskola.

Elevantal
En prognos av elevantalet enligt Tidaholm kommuns befolkningsutveckling har 
beställs från Statisticon. Denna används som underlag av barn- och 
utbildningsnämnden för att beräkna antalet elever i varje årskurs.

Från underlaget framgår att i åldersgruppen 6-12 år kommer det vara 1051 
barn år 2020. Av dessa barn beräknas 812 barn gå i tätortsskolorna 
Forsenskolan och Rosenberg. Det innebär att nyckeltalet kvadratmeter per 
barn uppgår till 18,5 kvm

Riktvärdet för ny-eller ombyggda skolor enligt REPAB uppgår riktvärdet per 
elev till 7-9 kvm/elev. Medianvärdet i REPABs statistik är 13,5 kvm/elev. 
(REPABs faktaserie nyckeltal för kostnader och förbrukningar ISSN 1404-6377)

Tabellen nedan visar hur detta kommer att förändras över tid.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Totalt antal elever 6-12 år enligt 
BUN:s statistik 1 051 1 068 1 078 1 088 1 102 1 076 1 082 

varav elever i ytterskolorna 239 249 249 258 263 257 261 
varav elever i tätorten 812 819 829 830 839 819 821 

Antal elever i tätort per kvm
Elever Forsenskolan 410 407 427 439 409 413 402 
Elever Rosenberg 402 412 402 391 406 406 403 

Totalt 812 819 829 830 815 819 805 

antal kvm kvm
Forsenskolan 7550 18 19 18 17 18 18 19 
Rosenbergsskolan 7500 19 18 19 19 18 18 19 

Totalt 15050 19 18 18 18 18 18 19 

Ekonomi
Internhyran för Nya Rosenbergsskolan kommer att uppgå till cirka 11,2 mnkr 
enligt bilagan i tekniska nämndens beslut § 43/2018. Minskade kostnader för 
inhyrda moduler har tidigare beräknats till cirka 2,6 mnkr. Detta innebär att 
barn- och utbildningsnämndens kostnader för lokaler kommer öka med cirka 
8,6 mnkr. Denna kostnad motsvarar lönekostnader för cirka 18 anställda.

Tidaholms kommun kommer de närmaste åren att gå in i en period där 
ökningstakten av skatteunderlaget avtar. Detta medför att verksamhetens 
kostnader måste anpassas. Enligt nuvarande budgetförslag för 2018-2020 
kommer nämndernas budgeterar att anpassas med 25,7 mnkr. Till detta 
kommer nya förutsättningar i form av sämre skatteunderlagsprognoser som 
uppgår till 6,0 mnkr.

Till detta kommer enligt gällande investeringsförslag budget 2018-2020 behov 
av ytterligare anpassningar på 7,8 mnkr. Det medför att kommunens totala 
kostnadsanpassningar i nuläget uppgår till 39,5 mnkr för perioden 2018-2021. 
För att kunna hantera anpassningarna krävs stora omställningar i befintliga 
verksamheter, alternativt minska ambitionsnivån i framtida investeringsprojekt. 
Hur dessa anpassningar ska fördelas på de olika verksamheterna inom 
Tidaholms kommun beslutas i Budgeten för de kommande åren. 

Utifrån dagens elevantal samt nya befolkningsprognoser kommer lokalytorna i 
kommunens skolor att vara väl tilltagna. Det ger utrymme för andra 
verksamheter att kunna nyttja eller inrymmas i dessa. För att uppnå ett 
effektivt lokalutnyttjande bör barn- och utbildningsnämnden utreda vilka övriga 
verksamheter som kan inrymmas i lokalerna. Dessa skulle exempelvis kunna 
utgöras av förskoleverksamhet då lokalerna byggs flexibla och lätt 
anpassningsbara enligt projektdirektiven.

På grund av att Tidaholm kommuns skatteintäkter inte kommer att öka i 
samma takt som tidigare samt ökade kostnader för investeringar medför detta 
att kommande budgetar kräver stora anpassningar. För tillkommande 
investeringsprojekt innebär detta noga prövningar och även omprövningar av 
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tidigare beslut i varje projekt. Detta kan innebära att beslutade projekt kan 
komma att avbrytas.

Beslutsunderlag
 Beslut tekniska nämnden § 43/2018 ”Beslut angående nybyggnad 

Rosenbergsskolan”
 Tjänsteskrivelse ”Nybyggnad Rosenbergskolan redovisning 

anbudsinfordran”, teknisk chef Kjell Jonsson.
 Bilaga till tekniska nämndens beslut ”Tjänsteskrivelse nybyggnad 

Rosenbergskolan”
 Beslut KS § 11/2018 ”Beslut om projektstyrning – ny F-6 Rosenberg på 

Rosenberg”
 Beslut Barn- och utbildningsnämnden § 45/2018 ”Information om 

Rosenbergsskolan F-6”
 Beslut kommunfullmäktige § 83/2000 ”Konstnärlig utsmyckning i 

samband med om/nybyggnation”
 Tjänsteskrivelse ”Information om ny skola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell
 Beslut kommunfullmäktige § 5/2017 ”Beslut om ny skola”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

- att godkänna projekteringen samt uppdra till tekniska nämnden att slutföra 
upphandlingen och genomföra investeringen i enlighet med 
projekteringen

- att anslå 153 500 000 kr till tekniska nämnden för byggnation av projektet 
ny skola på Rosenbergsområdet, inklusive solcellsanläggning

- att anslå 1 500 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för konstnärlig 
utsmyckning av ny skola på Rosenbergsområdet samt att ge berörda 
nämnder i uppdrag att genomföra projektet konstnärlig utsmyckning i 
samband med byggnation av ny skola på Rosenbergsområdet

- att internhyran belastar barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Lena Andersson (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
 Fullmäktige beslutar:

 att godkänna projekteringen samt uppdra till tekniska nämnden 
att slutföra upphandlingen och genomföra investeringen i 
enlighet med projekteringen.

 att anslå 153 500 000 kr till tekniska nämnden för byggnation 
av projektet ny skola på Rosenbergsområdet, inklusive 
solcellsanläggning

 att anslå 1 500 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för 
konstnärlig utsmyckning av ny skola på Rosenbergsområdet 
samt att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra projektet 
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konstnärlig utsmyckning i samband med byggnation av ny 
skola på Rosenbergsområdet.

 att internhyran belastar barn- och utbildningsnämnden.

Sändlista
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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2018/38

§ 60 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.20
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