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§§ 67-98
Beslutande
Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S),
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn
Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Persson (C), Annica Snäll (MP)
Tjänstgörande ersättare
Krister Rohman (KD) ersätter Annica Snäll (MP) §§ 68-98
Ersättare
Per-Erik Thurén (S), Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Zelal Yesildeniz
(S), Berndt Gustafsson (S), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M)
Tjänstemän
Elin Eklöf, kommunsekreterare
Thomas Lindström, kommunjurist
Eva Thelin, kommundirektör
Mattias Andersson, VD kommunala bolagen, § 67
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Malin Lundberg, näringslivschef, § 89
Övriga
Justering
Utses att justera: Johan Liljegrahn (M)
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Underskrift sekreterare
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2018/112

§ 67 Information om årsredovisning för de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Mattias Andersson, VD för Tidaholms Energi AB, kom till kommunstyrelsen
och informerade om årsredovisningen för de kommunala bolagen.
-

-

De har satsat mycket på kundrelationer inom TBAB, bland annat får nu
alla hyresgäster ett nyhetsbrev var tredje månad.
Fokus har även legat på stadsnät. Målet för 2017 var att teckna 1000
nya kunder och de nådde till 954 nya kunder. Nu kommer en stor
satsning göras på marknadsföring för att få dessa kunder att ansluta
sig till nätet och teckna sig på deras tjänster.
De har genomfört en internkontroll
De har fått tre nya kunder inom fjärrvärme.
Kundtillströmningen för elhandel har gått bra. De har nu 3066 kunder
totalt.
De kommer att genomföra en utredning kring bostadsbristen och
boendet i Tidaholm genom att fråga 1000 tidaholmare om hur de
tänker angående sitt boende.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse -Information om årsredovisningen
för de kommunala bolagen”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-0327
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunsstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/75

§ 68 Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunstyrelsens
verksamhetsberättelse för 2017. Verksamhetsberättelsen innehåller en
beskrivning av året som har gått och en ekonomisk redogörelse.
Kommunstyrelsens resultat uppgår till 9,0 mnkr tkr för 2017, inklusive
lönepotten. Resultatet är preliminärt fram tills årsredovisningen är beslutad.
Överskottet beror främst på Tidaholms kommun budgeterad
prognososäkerhet som är budgeterad på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
beslutade §259/2016 att inte utnyttja bufferten för att täcka den försämrade
skatteunderlagsprognos som kommunen fick främst under hösten 2016.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information- Kommunstyrelsens
Verksamhetsberätteles”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-02-22
 Verksamhetsberättelse (Kommunstyrelse) 2017
Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen avseende år 2017.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen avseende år 2017.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 69 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 miljoner kr 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 så kallade balanskravet. Det framgår av balanskravsutredningen att Tidaholms kommun år 2017 klarar balanskravet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Årsredovisning 2017”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2018-03-23
 Verksamhetsberättelser 2017
 Årsredovisning 2017
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar:
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i
driftsredovisningen balanseras i ny räkning.
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av investeringar
från år 2017 till 2018
-

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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar:
- Att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott
i driftsredovisningen balanseras i ny räkning.
- Att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av
investeringar från år 2017 till 2018.
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa 2017 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet
uppgår till ett överskott på 16,5 miljoner kr. Balanskravsutredningen i
årsredovisningen visar att kravet på balans är uppfyllt i enlighet med
kommunallagens krav.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/124

§ 70 Beslut om instruktioner till ombud vid ordinarie bolagstämma
med Tidaholms Energi AB 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombuden för
att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intressen i.
Ombud till ordinarie bolagstämma med Tidaholms Energi AB valdes av
kommunstyrelsen 2015-09-07 beslut § 188/2015. Ombud är Anna-Karin Skatt
(S). Fyllnadsval av ersättare för ombud genomfördes av kommunstyrelsen
2017-01-11 beslut § 18/2017. Ersättare är Runo Johansson (L).
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion till
ombuden. Punkterna utgår från § 13 i bolagsordningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Tjänsteskrivelse- Instruktioner till ombud vid
ordinarie bolagstämma med Tidaholms Energi AB 2018”, controller
Göran Andersson, 2018-03-22
 Fullmakt ombud
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:
Under punkt 8 a):
 rösta för fastställande av upprättad
resultaträkning och balansräkning.
Under punkt 8 b):
 rösta för att vinsten enligt balansräkningen
disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
Under punkt 8c):
 rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen och den verkställande direktören för
verksamhetsåret 2017.
Under punkt 9):
 rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt
styrelsen i Tidaholms Energi AB. Förslaget
innebär:
o Ordföranden 18 procent av
riksdagsmannaarvodet
o Vice ordföranden 9 procent av
riksdagsmannaarvodet
o Övriga ledamöter 6 procent av
riksdagsmannaarvodet
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Rösta för att sammanträdesarvoden och i
förkommande fall förlorad arbetsförtjänst och
reseersättning utgår i enlighet med kommunens
reglemente
 rösta för att fastställa regler för arvoden åt
lekmannarevisorerna enligt kommunens
reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
Under punkt 14):
 rösta för att stämman beslutar fastställa av
kommunfullmäktige per 2018-03-26 antagna
ägardirektiv.
Under punkt 15 (övriga frågor):
 att anmäla följande beslut fattade av
kommunfullmäktige:
o Kommunfullmäktiges beslut § 136/2017
”Förnyelsebeslut av borgensram för
Tidaholms Energi AB- lån”, 2017-12-18.
o Kommunfullmäktiges beslut § 137/2017
”Förnyelsebeslut av borgensram för
Tidaholms Energi ABleasingsförpliktelser”, 2016-12-18.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:
Under punkt 8 a):
 rösta för fastställande av upprättad
resultaträkning och balansräkning.
Under punkt 8 b):
 rösta för att vinsten enligt balansräkningen
disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
Under punkt 8c):
 rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen och den verkställande direktören för
verksamhetsåret 2017.
Under punkt 9):
 rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt
styrelsen i Tidaholms Energi AB. Förslaget
innebär:
o Ordföranden 18 procent av
riksdagsmannaarvodet
o Vice ordföranden 9 procent av
riksdagsmannaarvodet
o Övriga ledamöter 6 procent av
riksdagsmannaarvodet

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Rösta för att sammanträdesarvoden och i
förkommande fall förlorad arbetsförtjänst och
reseersättning utgår i enlighet med kommunens
reglemente
 rösta för att fastställa regler för arvoden åt
lekmannarevisorerna enligt kommunens
reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
Under punkt 14):
 rösta för att stämman beslutar fastställa av
kommunfullmäktige per 2018-03-26 antagna
ägardirektiv.
Under punkt 15 (övriga frågor):
 att anmäla följande beslut fattade av
kommunfullmäktige:
o Kommunfullmäktiges beslut § 136/2017
”Förnyelsebeslut av borgensram för
Tidaholms Energi AB- lån”, 2017-12-18.
o Kommunfullmäktiges beslut § 137/2017
”Förnyelsebeslut av borgensram för
Tidaholms Energi ABleasingsförpliktelser”, 2016-12-18.
Sändlista
Anna-Karin Skatt

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/123

§ 71 Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala bolagen 2017
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun äger Tidaholms Energi AB (Teab) till 100 %. Tidaholms
Energi AB äger i sin tur Tidaholms Elnät AB (Tenab) till 100 % samt
Tidaholms Bostads AB (Tbab) till 100 %. Tidaholms Bostads AB förvärvades
från Tidaholms kommun fr o m 2016-07-01.
Tidaholms Energi AB äger även till 25 % Bredband Östra Skaraborg AB samt
3 % i Netwest AB vars verksamhet är att driva ett regionalt fibernät.
Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits
i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt
om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet ska delges fullmäktige. Finner styrelsen att det har förekommit brister
ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
(Reglemente för kommunstyrelsen § 4 punkt 5).
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Ändamålsefterlevnaden i de
kommunala bolagen 2017”, controller Göran Andersson, 2018-03-23
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna avseende de
kommunala bolagen verksamhetsår 2017, 2018-03-14
 Bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2017
 Bolagens styrelseprotokoll och stämmoprotokoll 2017
 Kommunstyrelsens beslut § 65/2018 ”Beslut om ägardirektiv för
TENAB TEAB TBAB”, 2018-03-21
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms Energi AB med helägda
dotterbolag har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms Energi AB med helägda
dotterbolag har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Sändlista
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/114

§ 72 Beslut om månadsrapport Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att samtliga nämnder skulle ta fram en
månadsrapport enligt framtagen mall. Månadsrapporten ska sammanställas
efter februari, maj, oktober och november månad. Miljö- och
byggnadsnämndens rapport samt kultur- och fritidsnämndens rapport var ej
justerade vid utskicket till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – nämndernas månadsrapport janfeb 2017”, controller Louise Holmvik, 2018-03-20
 Månadsrapport tom feb 2018 (Social- och omvårdnadsnämnden),
§33/2018
 Månadsrapport tom feb 2018 (Tekniska nämnden), §44/2018
 Månadsrapport tom feb 2018 (Barn- och utbildningsnämnden),
§38/2018
 Månadsrapport tom feb 2018 (Kommunstyrelsen)
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig information gällande
nämndernas månadsrapporter för januari-februari 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig information gällande
nämndernas månadsrapporter för januari-februari 2018.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 73 Beslut om månadsrapport- Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att samtliga nämnder skulle ta fram en
månadsrapport enligt framtagen mall. Månadsrapporten ska sammanställas
efter februari, maj, oktober och november månad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Månadsrapport kommunstyrelsen
Jan-Feb 2018”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-03-26
 Månadsrapport tom feb 2018 (Kommunstyrelsen)
Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen avseende
kommunstyrelsens månadsrapport för januari – februari 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen avseende
kommunstyrelsens månadsrapport för januari – februari 2018.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/154

§ 74 Beslut om projektering ny skola Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Byggnation av ny skola
Rosenbergsområdet”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-03-28
 Tekniska nämndens beslut § 43/2018 ”Beslut angående nybyggnad
Rosenbergsskolan”, 2018-03-22
 Tjänsteskrivelse ”Nybyggnad Rosenbergskolan redovisning
anbudsinfordran”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-02-28
 Bilaga Ny Skola innehåll
 Kommunstyrelsen beslut § 11/2018 ”Beslut om projektstyrning – ny F-6
Rosenberg på Rosenberg”, 2018-01-10
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 45/2018 ”Information om
Rosenbergsskolan F-6”, 2018-03-22
 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2000 ”Konstnärlig utsmyckning i
samband med om/nybyggnation”, 2000-09-25
 Tjänsteskrivelse ”Information om ny skola”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2016-09-19
 Kommunfullmäktiges beslut § 5/2017 ”Beslut om ny skola”, 2017-01-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Ordförandes sign

-

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
Justerandes sign

Justerandes sign
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-

att internhyran belastar barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Ordförandes sign

-

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.

Justerandes sign

Justerandes sig

14

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-04

Kommunstyrelsen

2017/364

§ 75 Beslut om borgensram för TBAB
Sammanfattning av ärendet
I samband med omskrivning av ett lån som gjorts av Tidaholms Energi AB så
påtalade Kommuninvest att de ville att Tidaholms kommun ska ta bort det
andra stycket i beslutsformuleringen i det senaste borgensbeslutet.
Beslutsformuleringen i beslutet § 136/2017 i kommunfullmäktige 2017-12-18
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.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24/2018 ”Beslut om
borgensram för TBAB”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Borgensbeslut TBAB 2018”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-27
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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 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.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 76 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.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 23/2018 ”Beslut om
borgensram för TEAB”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Borgensbeslut TEAB Lån 2018”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-11-27
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.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå 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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 77 Beslut om ansökan om kommunal borgen - Brukets allservice
Sammanfattning av ärendet
Brukets Allservice ekonomiska förening har 2018-01-30 ansökt om att erhålla
kommunal borgen för förvärv av ny lokal för sin verksamhet.
Brukets Allservice ekonomiska förening har idag verksamhet i två lokaler.
Brukets Allservice bedriver idag sin verksamhet i förhyrda lokaler på Brukets
Industriområde och Återbrukets Secondhand på Smedjegatan. Brukets
Allservice ekonomiska förening skriver i sin ansökan att de genom förvärv av
en verksamhetsfastighet kan minska sina kostnader. Vid deras kontakt med
banken om lån så kräver banken kommunal borgen.´
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §28/2018 ”Beslut om
ansökan om kommunal borgen –Brukets Allservice”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Borgen Brukets Allservice”,
controller Göran Andersson, 2018-03-02
 Ansökan om kommunal borgen - Brukets allservice
 Resultatrapport
 Köp av KV Trappan 4
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå Brukets Allservice
ekonomiska förening ansökan om kommunal borgen för förvärv av
fastighet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att avslå Brukets Allservice ekonomiska
förenings ansökan om kommunal borgen för förvärv av fastighet.
Sändlista
Brukets Allservice

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 78 Beslut om försäljning av inventarier Rudbecksgymnasiet
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden önskar att sälja maskiner på
Rudbecksgymnasiet som inte används. Maskinerna är gamla och används
inte idag i någon verksamhet. Därför vill Barn och utbildningsnämnden sälja
dessa maskiner och på så sätt få medel att investera i nya maskiner.
För att kunna ta del av reavinsten för att kunna investera i nya maskiner krävs
att kommunstyrelsen fattar beslut om en utökad investeringsbudget till Barn
och utbildningsnämnden. Detta kommer inte påverka Tidaholms kommuns
likviditet då intäkten från försäljningen av maskinerna tillfaller kommunen.
En uppskattning av försäljningsvärdet uppgår till ca 500 000 kr
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25/2018 ”Beslut om
försäljning av inventarier Rudbecksgymnasiet”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Försäljning av inventarier”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-03-06
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut § 24/2018 ”Beslut om
försäljning inventarier Rudbecksgymnasiet”, 2018-02-22
 Rudbeck fsg inventarier GA 2017-12-13
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn och
utbildningsnämndens förslag att avyttra inventarier enligt bifogad
bilaga.
-

Kommunstyrelsen beslutar att utöka Barn och utbildningsnämndens
investeringsbudget för 2018 motsvarande reavinsten för försäljningen
av de enligt bilagan angivna maskinerna. Investeringsbudget
motsvarande reavinsten flyttas från investeringsreserven till Barn och
utbildningsnämndens investeringsbudget.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och
utbildningsnämndens förslag att avyttra inventarier enligt bifogad
bilaga.
 Kommunstyrelsen beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget för 2018 motsvarande reavinsten för försäljningen
av de enligt bilagan angivna maskinerna. Investeringsbudget
motsvarande reavinsten flyttas från investeringsreserven till barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 79 Beslut om besvarande av medborgarförslag om finansiering
av kommunens fordon
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-26 i beslut §151/2009 att bifalla Roger
Lundvolds medborgarförslag samt gav kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en utredning om finansiering av kommunens fordon.
För att komma vidare i ärendet föreslår kommunledningsförvaltningen att
utredningen angående finansieringen av kommunens fordon kan vara en del i
riktlinjerna för inköp och upphandling.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 33/2018 ”Beslut om
besvarande av medborgarförslag om finansiering av kommunens
fordon”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Utredning om finansiering av
kommunens fordon”, controller Göran Andersson, 2018-02-02
 Kommunfullmäktiges beslut § 151/2018 ”Besvarande av
medborgarförslag om finansiering av kommunens fordon”, 2009-10-26
Förslag till beslut
-

Kommunledningsförvaltningen föreslår att låta utredningens resultat
ligga till grund för en rekommendation i kommunens riktlinjer för inköp
och upphandling

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att låta utredningens resultat ligga till grund
för en rekommendation i kommunens riktlinjer för inköp och
upphandling
Sändlista
Roger Lundvold
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2016/215

§ 80 Beslut om nytt LSS-boende
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2017-02-01 i beslut § 27/2017 givit direktiv till en
förstudie angående byggnation av nytt LSS-boende till tekniska nämnden.
I uppdraget ingår att utreda fördelar och nackdelar med:
- byggnation i egen regi
- att 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. Detta är fastigheten som ligger bredvid det befintliga LSSboendet som finns idag.
Omfattningen på boendet är beräknat på cirka 5-6 boende.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 27/2018 ”Beslut om
förstudie nytt LSS-boende”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Nybyggnation LSS boende”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-03-08.
 Tekniska nämndens beslut § 7/2018 ”Beslut angående upphandlind
LSS-boende”, 2018-01-25
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie
angående nytt LSS-boende”, 2017-02-01
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Direktiv förstudie Nytt LSSboende”, ekonomichef Henrik Johansson, 2017-01-04.
 Plankarta
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
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
- beträffande nytt LSS-boende förorda alternativet hyra
fastigheten från extern förvaltare.
- 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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 81 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
Anmäldes under kommunfullmäktiges
öppettider på Siggestorp
sammanträde 2017-06-26
Ärendenr: 2017/209

Tekniska nämnden beslutade att
medborgarförslaget ansågs vara
tillgodosett 2017-10-19
Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-06-26

Medborgarförslag om
övergångsställe samt vägbula
Ärendenr: 2017/226
Medborgarförslag om gatulicens

Tekniska nämnden beslutade att
avslå medborgarförslaget 2017-09-14
Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-09-25

Ärendenr: 2017/258

Medborgarförslag om förslag till
campingen
Ärendenr: 2017/259

Kultur- och fritidsnämnden beslutade
att avslå medborgarförslaget 201711-16
Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-09-25
Tekniska nämnden beslutade att
anse medborgarförslaget besvarat
2017-11-16

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Rapport över medborgarförslag
som har beretts och beslutats av nämnder 2017-09-14 - 2018-03-23”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-03-23
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 82 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

Motion om vänthall vid Tidaholms
busstation
Ärendenr: 2017/266
Motion om kommunal vattenagenda

Ärendet behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-05-17
Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-06-26
Ärendet behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-10-18
Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-12-18

Ärendenr: 2017/386
Ärendet behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-24
Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-12-18

Motion om att skapa en
prioriteringslista rörande
landsbygdsvägars underhåll
Ärendenr: 2017/1218
Motion om utveckling av rollen som
oppositionsråd

Ärendet behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-24
Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-02-26

Ärendenummer 2018/92
Medborgarförslag
Medborgarförslag om införande av
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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bruttolöneavdrag för uthyrning av
elcyklar för anställda
Ärendenr: 2017/312
Medborgarförslag om belysning längs
med grusväg vid Hellidsberget
Ärendenr: 2017/382

sammanträde 2017-11-27

Anmäldes under kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-01-29
Ärendet behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02-21

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Rapport över motioner och
medborgarförslag som har anmälts till kommunfullmäktige till och med
2018-03-23 och inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller
nämnd”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-03-23
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 83 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:
Telefonpolicy
Policy för säkerhetsinstruktion för
användare av Tidaholms kommuns
nätverk
Policy för säkerhetsinstruktion för
drift av Tidaholms kommuns
nätverk

Ersätts med:
Rutin för mobila enheter
Rutin för säkerhetsinstruktion för
användare av Tidaholms kommuns
nätverk
Rutin för säkerhetsinstruktion för drift av
Tidaholms kommuns nätverk

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2018 ”Beslut om upphävande av
styrdokument”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av styrdokument”, IT-tekniker Helena
Hammar, 2018-01-25
 Säkerhetsinstruktion för användare
 Generell säkerhetsinstruktion för drift av Tidaholms kommuns nätverk
 Policy – Telefon
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
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
upphäva följande:
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Ordförandes sign
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Telefonpolicy
Policy för säkerhetsinstruktion för användare av Tidaholms
kommuns nätverk
Policy för säkerhetsinstruktion för drift av Tidaholms kommuns
nätverk
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§ 84 Beslut om försäljning Gruvan 11
Sammanfattning av ärendet
10 april 2017 inkom en förfrågan från Johan Ganesh om att köpa fastigheten
Gruvan 11, tidigare nämnd även som Museiegatan 3, AGA-huset, Bryggeriet
och Gasverket. Begäran om yttrande skickades då till tekniska nämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden. Svar inkom från båda nämnderna men
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i beslut § 83/2017 att återremittera
ärendet gällande försäljning av Museigatan 3 till kommunledningsförvaltningen
och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge kultur- och
fritidsförvaltningen uppdraget att tillsammans med tekniska förvaltningen samt
miljö- och byggnadsnämnden utreda hur området kring Turbinhusön kan bli ett
kulturellt område i framtiden. Utredningen skulle visa på ett kulturellt
helhetstänk med fastigheten Gruvan 11, Turbinhusön samt Bruksvilleparken i
åtanke.
Tekniska nämnden anser att fastigheten Gruvan 11 bör säljas. Miljö- och
byggnadsnämnden ser inga hinder för en försäljning. Kultur- och
fritidsnämnden anser att Gruvan 11 inte bör försäljas.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29/2018 ”Beslut om
försäljning av Gruvan 11”, 218-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om försäljning av Gruvan
11”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-03-02
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 131/2017 ”Beslut om
Turbinshusön som kulturellt område”, 2017-12-14
 Tjänsteskrivelse ”Utredning om Turbinhusön, Bruksvilleparken och
Gruvan 11”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2017-10-25
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2017 ”Beslut försäljning
av Museigatan 3 (Gasverket)”, 2017-08-23
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 61/2017 ”Beslut om yttrande
angående uthyrning alternativt förvärv av fastighet på museigatan 3”,
2017-06-14.
 Tekniska nämndens beslut § 49/2017 ”Beslut angående verksamhet
AGA-huset, museigatan 3, uthyrning/försäljning”, 2017-04-20.
 Tjänsteskrivelse ”Angående verksamhet AGA-huset, Museigatan 3,
uthyrning/försäljning”, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2017-0420.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående uthyrning alternativt
förvärv av fastighet på Museigatan 3”, förvaltningschef miljö- och
byggnadsförvaltningen Peter Lann, 2017-05-19.
 Skrivelse ”Köp av fastighet på Museigatan 3” Angela och Fredrik
Johansson”, 2017-04-26. (ärende 2017/170)
 Skrivelse ”Köp av fastigheten på museigatan 3”, Johan Ganesh, 201704-11.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att inte försälja Gruvan 11 mot den bakgrund som kultur- och
fritidsnämnden initierar.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte försälja Gruvan 11 mot den
bakgrund som kultur- och fritidsnämnden initierar.
Sändlista
Johan Ganesh
Angela och Fredrik Johansson
Kultur- och fritidsnämnden
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2017/333

§ 85 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
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 31/2018 ”Beslut om
handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om handläggningsplan för
psykisk hälsa 2018-2020”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-03-08
 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, 201712-08.
 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.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
den gemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.
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§ 86 Beslut om uppföljning intern kontroll Tidaholms kommun
2017
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram en riktlinje för intern kontroll samtidigt som
kommunfullmäktige i mars 2016 antagit ett nytt reglemente för intern kontroll
2016-03-21.
Av reglementet framgår bland annat att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom
kommunens verksamheter och att nämnderna har det yttersta ansvaret för att
organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Vidare har
respektive nämnd en skyldighet att löpande följa upp det interna
kontrollsystemet. Med utgångspunkt i uppföljningen ska kommunstyrelsen
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har som ett led i detta arbete inhämtat samtliga
nämnders nuvarande kontrollplaner och uppföljningsrapporter för år 2017.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Uppföljning av nämndernas interna
kontrollplaner 2017”, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-03-12
 Kommunstyrelsens beslut § 59/2018 om uppföljning av
kommunstyrelsens interna kontrollplan, samt tillhörande
uppföljningsrapport.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 23/2018 om uppföljning av
2017 års interna kontrollplan, samt tillhörande uppföljningsrapport
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut § 30/2018 om uppföljning av
intern kontroll 2017, samt tillhörande uppföljningsrapport
 Tekniska nämndens beslut § 27/2018 om uppföljning av intern
kontrollplan 2017, samt tillhörande uppföljningsrapport
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 12/2018 om redovisning av
intern kontrollplan, samt tillhörande uppföljningsrapport
 Kultur- och fritidsförvaltningens beslut § 14 om uppföljning av intern
kontrollplan, KFN 2017, samt tillhörande uppföljningsrapport
 Internkontrollrapport för koncernen Tidaholms Energi AB 2017
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga uppföljningsrapporterna
gällande nämndernas och de kommunala bolagens interna kontrollplaner
för 2017 till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningsrapporterna gällande
nämndernas och de kommunala bolagens interna kontrollplaner för
2017 till handlingarna.
Ordförandes sign
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§ 87 Beslut om dataskyddsombud
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen besluta att entlediga
Marcus Wästefors från uppdraget som personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen från 25 maj 2018 samt att besluta att utse
informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen, från och med 25 maj 2018
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 34/2018 ”Beslut om
dataskyddsombud”, 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse ”Handling”, kommunjurist Thomas Lindberg, 2018-0225
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen
entledigar Markus Wästefors från uppdraget som
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från 25 maj 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen
beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 25 maj 2018.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Markus Wästefors från
uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från 25 maj
2018.
 Kommunstyrelsen beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare
Elinor Stenberg till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och
med 25 maj 2018.
Protokollsanteckning
Anna-Karin Skatt (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sändlista
Markus Wästefors
Elinor Stenberg
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§ 88 Beslut om policy för att stärka barnets 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.
Beslutsunderlag
 Folkhälsorådets beslut § 5/2018 ”Beslut om policy för att stärka
barnets rättigheter”, 2018-02-26
 Tjänsteskrivelse ”Barnrättsbaserat beslutsunderlag”, folkhälsostrateg
Malin Gustafsson, 2017-11-01.
 Policy ”Barnets rättigheter”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 201802-13.
Förslag till beslut
- Folkhälsorådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta policyn för att stärka barnets
rättigheter.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
policyn för att stärka barnets rättigheter.
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§ 89 Beslut om strategi för stadskärnans utveckling
Sammanfattning av ärendet
Stadskärnan i Tidaholm är en stor tillgång för den samlade utvecklingen i vår
kommun. Såväl tidaholmare som besökare värdesätter den för upplevelser,
möten med andra människor och för en lättillgänglig shopping. Men vår
stadskärna behöver utvecklas i takt med tiden. Konsumenter får allt större
valmöjligheter tack vare e-handel och en växande konkurrens i närregionen.
Klivet in i upplevelsesamhället innebär också större förväntningar på
stadskärnan som plats för möten och upplevelser. För att möta dessa
utmaningar gäller det att ha en tydlig strategi. Att QM-certifiera stadskärnan är
ett beprövat arbetssätt för att skapa en stabil process kring utvecklingen av
stadskärnan. Om kommunen blir QM-certifierad så finns det förutsättning för
att söka till Årets stadskärna. Svenska stadskärnor nominerar årligen tre
kommuner till ”Årets stadskärna” och dessa tre kommuner presenterar sig vid
den årliga konferensen. De nominerade kommunerna får mycket
uppmärksamhet men främst den vinner och möjlighet att arrangera
kommande års konferens. Förslag om QM-certifiering har funnits som i
kommunen sedan närmare 10 år tillbaka men resurser att förverkliga har
saknats.
År 2011 beslutade fullmäktige en Handelsstrategi som nu har bearbetats och
det som tillhörande handlingsplan har genomförts. Den gamla
handelsstrategin behöver upphävas av fullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse”, näringslivschef Malin Lundberg,
2018-03-21
 Vision & Strategi för Tidaholms stadskärna 2025
 Kommunstyrelsens beslut § 7 ”Information om QM – svenska
stadskärnor”, 2018-01-10
 Tjänsteskrivelse, ”QM (Quality Mark) – certifiering av stadskärnan”,
näringslivschef Malin Lundberg 2018-01-19
 QM Fakta – informationsblad om Quality Mark.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
upphäva ”Handelsstrategi”.
- Kommunstyrelsen beslutar att kvalitetssäkra samverkan i stadskärnan
genom Svenska Stadskärnors QM-certifiering.
- Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Vision & Strategi för Tidaholms
stadskärna 2025”.
- Kommunstyrelsen beslutar att överlämna frågan om finansiering till
budgetberedningen för hantering i samband med budget 2019-2021.
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
upphäva ”Handelsstrategi”.
 Kommunstyrelsen beslutar att kvalitetsäkra samverkan i stadskärnan
genom Svenska Stadskärnors QM-certifiering.
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Vision & Strategi för Tidaholms
stadskärna 2025”.
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna frågan om finansiering till
budgetberedningen för hantering i samband med budget 2019-2021.
Sändlista
Näringslivsenheten
Budgetberedningen
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§ 90 Beslut om granskning av detaljplan för del av Siggestorp 3:1
"Södra Rosenberg"
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen har genom Marie Bengtzon begärt yttrande
över detaljplan för del av Siggestorp 3:1, ”Södra Rosenberg”, Tidaholms tätort,
Tidaholms kommun, Västra Götalands län. Yttrandet önskas vara miljö- och
byggnadsförvaltningen vara tillhanda senast den 11 april.
Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att syftet med planen är att pröva
området för bostadsändamål. I den framtagna detaljplanen ges möjlighet till
utbyggnad av bostadsbebyggelse med tillhörande gator, park samt naturmark.
Även villor, flerbostadshus samt möjlig grupphusbebyggelse medges.
Området tas upp även som ett framtida utbyggnadsområde i Fördjupad
Översiktplan för Tidaholms Stadsbygd 2009.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Granskning av detaljplan för del av
Siggestorp 3:1 "Södra Rosenberg"”, kommunsekreterare Elin Eklöf.
2018-03-27
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan för del av
Siggestorp 3:1, ”Södra Rosenberg”, Tidaholms tätort, Tidaholms
kommun, Västra Götalands län”, Marie Bengtzon planarkitekt, 201803-20
 Granskning Södra Rosenberg – karta
 Granskning Planbeskrivning Södra Rosenberg
 Samrådsredogörelse Södra Rosenberg
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på
granskningen av detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra
Rosenberg”.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på
granskningen av detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra
Rosenberg”.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

35

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-04

Kommunstyrelsen

2017/394

§ 91 Beslut om granskning av detaljplan för Domherren 12 samt
del av Hägne 1:1
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen har genom Marie Bengtzon begärt yttrande
över detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort,
Tidaholms kommun, Västra Götalands län. Yttrandet önskas vara miljö- och
byggnadsförvaltningen vara tillhanda senast den 11 april.
Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att syftet med planen är att utöka
fastigheten Domherren 12 samt att pröva del av fastigheten Hägne 1:1 för
bostadsändamål i form av radhusbebyggelse i en plan. Området strider enligt
miljö- och byggnadsförvaltningen inte mot Fördjupad Översiktplan för
Tidaholms Stadsbygd 2009.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- granskning av detaljplan för
Domherren 12 samt del av Hängde 1:1”, kommunsekreterare Elin
Eklöf, 2018-03-27
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Domherren
12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun,
Västra Götalands län”, Marie Bengtzon planarkitekt, 2018-03-20
 Samrådsredogörelse detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne
1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län
 Plankarta granskning detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne
1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län
 Planbeskrivning granskning detaljplan för Domherren 12 samt del av
Hägne 1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands
län
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på
granskningen av detaljplan för Domherren 12 samt del av Hängde 1:1.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på
granskningen av detaljplan för Domherren 12 samt del av Hängde 1:1.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 92 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör från och med 2018-03-01 till och
med 2018-03-27.
Beslutsdatum

2018-03-01

2018-03-06

2018-03-06

2018-03-09

2018-03-09

Ordförandes sign
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Beslutsnummer

1.8

Ärende/beslut

Ärendenummer

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till
nämnder

2018/91
Remiss till TN –
Ansökan om
uppvisning på väg
den 5 maj 2018
samt den 4 maj
2019 i Tidaholms
kommun.

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till
nämnder

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till
nämnder

1.8

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till
nämnder

2018/103
Remiss SON Ekonomisk modell
för att reglera
betalningsansvaret
utifrån lagen
Samverkan vid
utskrivning från
sluten hälso- och
sjukvård
2018/104
Remiss MBNAvstämning av
trafikförsörjningspro
grammet m m från
Västra
Götalandsregionen
2018/110
Remiss BUN Ansökan från
Olinsgymnasiet i
Skara AB
2018/108
Remiss BUNAnsökan från
Plusgymnasiet AB

1.8

Justerandes sign
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2018-03-09

Beslut att remittera
ärenden för
yttrande till
nämnder

1.8

2018/107
Remiss MBN –
Rekommendationer
för hantering av
översvämningsrisk
från skyfall

Lista på delegationsbeslut avseende nyanställda enligt beslutnummer 4.1
fattade av respektive förvaltningschef eller annan delegat från och med 201802-03 till och med 2017-03-19.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign
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§ 93 Rapporter
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2018-02-26 – 2018-03-26
KS 2018-/8
SKL- Cirkulär 18:6 Överenskommelse om statistik, SÖK T 18,
med bilaga AID
KS 2018/8
SKL- Cirkulär 18:7 Arvoden och ersättning till förmyndare,
gode män och förvaltare
KS 218/8
SKL – Uppgifter för cirkulärdatabasen
KS 2018/8
SKL- Cirkulär 18:11 Sotningsindex 2018
KS 2018/8
SKL- Cirkulär 18:12 Pensionsnämndens beslut om omräkning
av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31
enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner
enligt PFA och KAP-KL under år 2018
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
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§ 94 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om:



Att kommunstyrelsens presidium har haft ett extrainsatt möte med
barn- och utbildningsnämndens presidium angående projekteringen av
den nya skolan på Rosenberg.
Att hon kommer att vara med på ett möte angående västra stambanan.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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§ 95 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om:
- Att Tidaholms kommun har ett gott samarbete med Falköpings
kommun. Just nu pågår ett gemensamt projekt om att upphandla och
inför ett e-arkiv. Kommunerna tittar även på en ny plattform för etjänster tillsammans.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

41

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-04

Kommunstyrelsen

2018/3

§ 96 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Det har genomförts ett dialogmöte med de fyra kommunerna inom gemensam
nämnd för samhällskydd.
Beslutsunderlag
 Beslut om verksamhetsredovisning 2017
 Samhällsskydd mellersta Skaraborg Verksamhetsredovisning 2017
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten.
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§ 97 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om:
-

Att Jan Malmlund nu har anställt som ny direktör till Skaraborgs
kommunalförbund och kommer att tillträda den 10 juni.

Oppositionsrådet informerar om:
- Att han deltagit på kunskapsberedningen den 9 mars där det
diskuterades kring en bättre återrapporteringe till elever, valideringar
och lärlingsprojekt.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen.
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§ 98 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.

Ordförandes sign
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