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§ 1 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef från och med 2018-11-01 till och
med 2018-11-30
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

2018-11-23

5.13

Avtal undertecknat

Ärendenummer

Delegationsbeslut om nyanställningar enligt beslutsnummer 4.1 fattade av
respektive förvaltningschef eller annan delegat från och med 2018-11-01 till
och med 2018-11-30.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut 2019-01-09”,
kanslichef Anna Eklund, 2018-12-28.
 Förteckning över nyanställda (delegationsbeslut) 2018-11-012018-11-30
Förslag till beslut
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 2 Rapporter och inkomna skrivelser
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2018-11-20 – 2018-12-20.
KS 2018/4
KS 2018/8

KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
KS 2018/8
Ordförandes sign

Justerandes sign

Skaraborgs kommunalförbund styrelseprotokoll 2018-11-08
SKL – Cirkulär 18:44 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
2019
SKL – Cirkulär 18:48 Budgetförutsättningar för åren 20182021
SKL – Cirkulär 18:49 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019
för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
SKL – Cirkulär 18:50 Kommunala ansvarsåtaganden för egna
hem och småhus i bostadsrättsform
SKL – Cirkulär 18:52 AFA:s styrelse har beslutat om premier
för år 2019
SKL – Cirkulär 18:53 Överenskommelse om vissa ändringar i
Allmänna bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5.
SKL – Cirkulär 18:54 Överenskommelse om vissa ändringar i
PAN § 10
SKL – Cirkulär 18:55 Överenskommelse om vissa ändringar i
BEA 06 och BEA T § 13
SKL – Cirkulär 18:56 Överenskommelse om vissa ändringar i
BUI T, §§ 16 och 25 och BAL T, §§ 16 och 24
SKL – Cirkulär 18:57 Överenskommelse om vissa ändringar i
Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 6
SKL – Cirkulär 18:59 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4
Smittrisker
SKL – Cirkulär 18:60 Ersättningar och villkor vid
familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019
SKL – Cirkulär 18:62 Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år
2019
SKL – Cirkulär 18:63 Omsorgsprisindex (OPI)
SKL – Cirkulär 18:64 Budgetförutsättningar för åren 20182022
SKL – Cirkulär 18:65 EU-förordning om säkerhetsdetaljer på
läkemedelsförpackningar
SKL – Cirkulär 18:66 Redovisningsfrågor 2018 och 2019
SKL – Cirkulär 18:67 Slutligt utfall av 2017 års kommunala
Justerandes sign
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KS 2018/8

fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020
Samordningsförbundet Östra Skaraborg protokoll 2018-11-20

Beslutsunderlag
 Rapportlista kommunstyrelsen 2019-01-01, registrator Marie Anebreid,
2018-12-21.
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
lägga inkomna rapporter till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 3 Beslut om yttrande laglighetsprövning enligt kommunallagen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2018 beslutat revidera reglementena
för barn- och utbildningsnämnden, social- och omvårdnadsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, valnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
jävsnämnden.
Besluten har överklagats och förvaltningsrätten har begärt ett yttrande av
kommunen.
Av kommunstyrelsens reglemente framgår det att fullmäktige har delegerat till
kommunstyrelsen att besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när
dessa inte är av principiell betydelse eller när ärendet inte hinner behandlas
av fullmäktige.
Kommunen har beviljats anstånd av förvaltningsrätten till och med den 9
januari 2019. Kommunfullmäktige sammanträder den 28 januari 2019. Ärendet
hinner därför inte behandlas av fullmäktige.
Beslutsunderlag
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr. 6321-18 – 6326-18,
kommunjurist Jenny Beckman, 2018-12-21.
 Föreläggande från förvaltningsrätten, 2018-12-05.
Förslag till beslut
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
skicka yttrandet till förvaltningsrätten.
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att justera paragrafen
omedelbart.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att skicka yttrandet till förvaltningsrätten.
 Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.
Sändlista
Förvaltningsrätten

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 4 Beslut om ändring i taxa för upplåtelse av offentlig plats
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna förslag till ändring av taxa för
upplåtelse av offentlig plats (fast torghandel). Anledningen är att det bör finnas
olika årsplatsabonnemang, för att kunna öka beläggningen.
I dagsläget finns möjlighet att abonnera för helår och enligt förslaget utökas
detta till att även innefatta sex respektive nio månader.
Förslaget kommer tidigast behandlas på kommunfullmäktige i januari 2019
vilket betyder att ändringen tidigast kan börja gälla från och med 2019-02-01.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 127/2018 ”Beslut om
ändring i taxa för upplåtelse av offentlig plats”, 2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring i taxa för upplåtelse av offentlig
plats”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-11-28
 Tekniska nämndens beslut § 126/2018 ”Beslut om taxor 2019”,
2018-11-15
 Förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats 2019
 Skrivelse ”Torghandeln i Tidaholm”, torgvärd Kjell Carlsson
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa ändringen i taxan för
upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 2019-02-01.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa ändringen i taxan för upplåtelse av offentlig plats att gälla från
och med 2019-02-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 5 Beslut om ändring i taxa för camping
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna förslag till taxa för camping.
Förslaget innebär att taxan höjs från 150 kr per dygn till 200 kr per dygn.
Tekniska förvaltningen har uppgett att anledningen är anpassning av nivån
samt att entreprenören fått lägga mer tid på städning.
Förslaget kommer tidigast behandlas på kommunfullmäktige i januari 2019
vilket betyder att ändringen tidigast kan börja gälla från och med 2019-02-01.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 128/2018 ”Beslut om
ändring i taxa för camping”, 2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring i taxa för camping”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2018-11-28
 Tekniska nämndens beslut § 126/2018 ”Beslut om taxor 2019”,
2018-11-15
 Förslag till taxa för camping
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa ändringen i taxan för
camping att gälla från och med 2019-02-01.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa ändringen i taxan för camping att gälla från och med
2019-02-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 6 Beslut om delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för
Källefall vattentäkt
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 23/2012 (12/KK84-340) att anta
nya skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Källefalls vattentäkt. Beslutet
överklagades och upphävdes av regeringen 2015-01-15 på formella grunder
då föreläggande till sakägare om att yttra sig inte hade delgivits.
Kommunfullmäktige har därefter (2017-03-27, § 32/2017) beslutat att delegera
till tekniska nämnden att bland annat verkställa kungörelse, underrättelse,
delgivning och överklagande av beslut om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt som fattas
av kommunfullmäktige.
Från och med den 1 januari 2019 kommer tekniska nämnden att upplösas och
arbetsuppgifterna att tas över av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige behöver således delegera uppgifterna till
samhällsbyggnadsnämnden. Det har även tillkommit uppgifter att delegera.
Kommunfullmäktiges beslut kommer att fattas i januari, efter att
samhällsbyggnadsnämnden har startat.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2018 ”Beslut om
delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall
vattentäkt”, 2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delegation till samhällsbyggnadsnämnden
gällande vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för
Källefall vattentäkt”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-11-28
 Kommunfullmäktiges beslut ”Beslut om delegation till tekniska
nämnden att bereda ärende gällande vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt”, 2017-03-27
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera till
samhällsbyggnadsnämnden att:
 bereda ärendet gällande fastställande av nytt och upphävande
av befintligt vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, inklusive samråda
med berörda förvaltningar, myndigheter och övriga berörda
sakägare.
 verkställa kungörelse, underrättelse och delgivning av beslut
om fastställande, upphävande och delgivning av
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt som fattas av kommunfullmäktige.
bedöma om överklaganden av beslut enligt punkten ovan har
kommit in i tid och avvisa dem eller vidareförmedla med till
överprövande myndighet.
lämna yttranden över överklagande av beslut om upphävande
samt fastställelse av nytt vattenskyddsområde för Källefall
vattentäkt.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
delegera till samhällsbyggnadsnämnden att:
 bereda ärendet gällande fastställande av nytt och upphävande
av befintligt vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, inklusive samråda
med berörda förvaltningar, myndigheter och övriga berörda
sakägare.
 verkställa kungörelse, underrättelse och delgivning av beslut
om fastställande, upphävande och delgivning av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt som fattas av kommunfullmäktige.
 bedöma om överklaganden av beslut enligt punkten ovan har
kommit in i tid och avvisa dem eller vidareförmedla med till
överprövande myndighet.
 lämna yttranden över överklagande av beslut om upphävande
samt fastställelse av nytt vattenskyddsområde för Källefall
vattentäkt.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 7 Beslut om pris vid försäljning av mark för
detaljhandelsändamål
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 105/2017 att prisnivån för industritomter ska
vara 20-50 kr/m2 samt att priset för villa- och flerfamiljshustomter ska vara 50200 kr/m2.
Kommunfullmäktige beslutade även att delegera till tekniska nämnden att
prissätta tomter i kommunen baserat på kommunfullmäktiges beslutade
prisnivå. Tekniska nämnden ska i sin bedömning ta hänsyn till läge,
markförhållanden och exploateringskostnader.
Det har nu uppstått ett behov av att även fatta beslut om prisnivå vid
försäljning av mark för detaljhandelsändamål.
En eventuell köpare har inkommit till tekniska nämnden med en förfrågan om
prisnivå av mark som idag är planlagd som parkmark men som efter en
planändring kommer att vara planlagd för detaljhandel.
Tekniska nämnden framhåller i beslut § 115/2018 att en prissättning av mark
är beroende av vad marken är planlagd för eller kommer att planläggas för. I
nuläget finns det ingen prisnivå beslutad gällande markanvändning för
detaljhandel. Tekniska nämnden framhåller att ett prisintervall på 75-100 kr/m
kan vara lämpligt.
Från och med den 1 januari 2019 kommer tekniska nämnden att upplösas och
ersättas av en samhällsbyggnadsnämnd. Då ärendet kommer att behandlas i
kommunfullmäktige efter årsskiftet är förslaget att eventuellt uppdrag
delegeras till samhällsbyggnadsnämnden istället för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131/2018 ”Beslut om pris vid
försäljning av mark för detalhandelsändamål”, 2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om pris vid försäljning av mark för
detaljhandelsändamål”, kanslichef Anna Eklund, 2018-11-30
 Kommunfullmäktiges beslut § 105/2017 ” Beslut om justering av
prisnivå för industri- och villatomter” 2017-09-25
 Tekniska nämndens beslut § 115/2018 ” Beslut gällande eventuell
försäljning del av Innerstaden 2:1 till Lidén Blomsterhandel”,
2018-10-18.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att prisnivån vid försäljning av mark
för detaljhandelsändamål ska vara 75-100 kr/m2.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

12

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-01-09

Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
delegera till samhällsbyggnadsnämnden att prissätta mark för
detaljhandelsändamål baserat på kommunfullmäktiges beslutade
prisnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ska i sin bedömning ta hänsyn
till läge, markförhållanden och exploateringskostnader.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
prisnivån vid försäljning av mark för detaljhandelsändamål ska vara
75-100 kr/m2.
 Kommunstyrelsen beslutar att delegera till samhällsbyggnadsnämnden
att prissätta mark för detaljhandelsändamål baserat på
kommunfullmäktiges beslutade prisnivå. Samhällsbyggnadsnämnden
ska i sin bedömning ta hänsyn till läge, markförhållanden och
exploateringskostnader.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 8 Beslut om ställningstagande fastighetsförvärv Tidaholms
Bostad AB
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB, TBAB, har inkommit med en skrivelse där
de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till förvärv av
fastighetsbestånd. Enligt ägardirektivet, beslutat i KF § 33/2018, ska styrelsen
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande vid fastighetsförvärv över 400
prisbasbelopp, vilket innebär fastighetsförvärv över 18 200 000 kr.
Ärendet avser förvärv av två fastigheter i Tidaholm. Fastigheterna är Fallet 21
och Hägne 2:4, byggda år 2014 respektive år 2017. Säljare är ett privat
bostadsbolag och köpet sker via ett aktiebolagsköp. Köpeskillingen uppgår till
18 250 000 kr. Köpet sker via lånefinansiering med kommunalborgen.
Tidaholms kommuns borgensåtagande är fortfarande lägre än snittet även
efter utökningen av borgensramen. Efter utökningen uppgår nyckeltalet till
cirka 27 800 kr per invånare.
Enligt Tidaholms Bostads AB:s långsiktiga mål finns en ambition att utöka
antalet hyresfastigheter. Enligt strategin ska detta ske genom bland annat
fastighetsförvärv.
Denna affär genererar en direktavkastning på 5% vilket innebär att kravet i
ägardirektivet är uppnått.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2018 ”Beslut om
ställningstagande fastighetsförvärv Tidaholms Bostad AB”,
2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande angående
fastighetsförvärv”, ekonomichef Henrik Johansson, 2018-12-10
 Skrivelse från Tidaholms Bostad AB angående Ställningstagande i
kommunfullmäktige om fastighetsförvärv
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att som sitt ställningstagande tillstyrka att
Tidaholms Bostads AB förvärvar fastigheterna Fallet 21 och Hägne
2:4.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att som
sitt ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostads AB förvärvar
fastigheterna Fallet 21 och Hägne 2:4.
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§ 9 Beslut om utökad borgensram Tidaholms bostads AB
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 157/2018, att fastställa Tidaholms bostads
AB:s borgensram till 66 394 015 kr.
Tidaholms bostads AB har 2017-12-07 inkommit med begäran om
kommunalborgen för fastighetsförvärv av fastigheterna Fallet 21 och Hägne
2:4 i Tidaholm vilket innebär att borgensramen behöver utökas.

INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

LÅNENR
71225
78729
78915
88294
90080
91206
94834

LÖPTID
2019-10-18
2018-01-29
2018-01-29
2020-05-05
2020-08-22
2021-09-15
2021-09-15

LÅNESKULD
2017-12-31
10 128 557
14 175 396
1 950 000
3 066 089
10 475 000
17 925 000
0
57 720 042

Budgeterad nyupplåning 2019 (Renovering fastgihet)
Budgeterad nyupplåning 2019 (fastighetsförvärv)
Summa låneskuld

57 720 042

INLÖSEN
/AVSLUTAT NYA LÅN AMORTERING
2018
2018
2018
0
-14 175 396
-1 950 000
0
0
0
0

LÅNESKULD
2018-12-31

0
0
0
0
0
0
16 125 369

-360 000
0
0
-146 000
-100 000
-300 000
-420 000

9 768 557
0
0
2 920 089
10 375 000
17 625 000
15 705 369

-16 125 396 16 125 369

-1 326 000

56 394 015

-1 326 000

10 000 000
18 250 000
84 644 015

-16 125 396 16 125 369

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134/2018 ”Beslut om
utökad borgensram Tidaholms bostads AB”, 2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Utökad borgensram Tidaholms bostads AB”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2018-12-10
 Skrivelse från Tidaholms Bostad Ab angående utökad kommunal
borgen 2018-12-07
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå
borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 84 644 015 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 84 644 015 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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§ 10 Beslut om komplettering av Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018-01-01 jämställs spelproblem med alkohol och droger i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunerna har genom
ändringen i lagstiftningen även fått ansvar för att förebygga spel om pengar.
Det finns en, nu gällande, överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Denna
överenskommelse har kompletterats för att även innefatta spelberoende.
Tillägget i överenskommelsen om samarbetet mellan parterna bygger på
rådande ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting på missbruks- och
beroendeområdet.
Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen
har ställt sig bakom förslaget till förändring i överenskommelsen och
Skaraborgs kommunalförbund har vid sammanträde 2018-05-22 beslutat att
ställa sig bakom förslaget till förändring samt att rekommendera sina
medlemskommuner att göra detsamma.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132/2018 ”Beslut om
komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”,
2018-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av förändring i
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk”, kanslichef Anna
Eklund, 2018-11-30
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 102/2018 ” Beslut om
antagande av förändring i överenskommelse om samarbete kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk”, 2018-11-27
 Tjänsteskrivelse, ” Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personermed psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk”, socialchef Bengt Höglander, 2018-09-24
 Skaraborgs kommunalförbunds beslut 2018-06-08 § 53
 Bilaga – ”Förslag till komplettering av Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk
Ordförandes sign
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Förslag till beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förändringen i
överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
förändringen i överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.
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§ 11 Beslut om inkallelseordning mandatperiod 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa en inkallelseordning för ersättare i
kommunstyrelsen och nämnderna, det vill säga i vilken turordning ersättare
ska kallas in. Denna ordning ska bygga på önskemål från de politiska
partierna
Önskemål till inkallelseordningen har inkommit enligt följande:
Parti
Inkallelseordning
Socialdemokraterna
S, V, MP, L, C, KD, M
Moderaterna
M, KD, C, L, SD, MP, S, V
Liberalerna
L, C, KD, M, MP
Centerpartiet
C, KD, L, M, MP
Kristdemokraterna
KD, C, L, M, MP, S, V, SD
Vänsterpartiet
V, MP, S
Miljöpartiet
MP, V, S
Sverigedemokraterna
SD, M. KD, L, C, S, V, MP
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Inkallelseordning mandatperioden 2019-2022”,
kanslichef Anna Eklund, 2018-11-16.
Förslag till beslut
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa inkallelseordningen för
styrelse och nämnder för mandatperioden 2019-2022 i enlighet med
partiernas förslag samt att inkallelseordningen ska gälla tills
kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa en ny
inkallelseordning.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa inkallelseordningen för styrelse och nämnder för
mandatperioden 2019-2022 i enlighet med partiernas förslag samt att
inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om
att fastställa en ny inkallelseordning.
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§ 12 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter och fem ersättare till sitt
arbetsutskott för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande
till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Anna-Karin Skatt (S)
 Lena Andersson (S)
 Hajrudin Abdihodzic (V)
 Mikael Hallin (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Runo Johansson (L)
 Johan Liljegrahn (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
följande till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Ambjörn Lennartsson (M)
 Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande
till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Bengt Karlsson (S)
 Tony Pettersson (S)
 Anna Zöögling (S)
 Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
följande till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Mikael Hallin (C)
 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
följande till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Johan Liljegrahn (M)
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att följande ska väljas till ledamöter i
kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2019-01-01-2022-12-31:
 Anna-Karin Skatt (S)
 Lena Andersson (S)
 Hajrudin Abdihodzic (V)
 Runo Johansson (L)
 Ambjörn Lennartsson (M)
 Kommunstyrelsen beslutar att följande ska väljas till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2019-01-01-2022-12-31:
 Bengt Karlsson (S)
 Tony Pettersson (S)
 Anna Zöögling (S)
 Mikael Hallin (C)
 Johan Liljegrahn (M)
Sändlista
De valda
Lön
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§ 13 Val av kommunstyrelsens personalutskott 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse tre ledamöter till sitt personalutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande
till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Anna-Karin Skatt (S)
 Bengt Karlsson (S)
 Mikael Hallin (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse följande till
ledamot i kommunstyrelsens personalutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Runo Johansson (L)
 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
följande till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31:
 Johan Liljegrahn (M)
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra föreslagna namn. Hon ställer namnen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att välja:
 Anna-Karin Skatt (S)
 Bengt Karlsson (S)
 Runo Johansson (L)
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att följande ska väljas till ledamöter i
kommunstyrelsens personalutskott för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31:
 Anna-Karin Skatt (S)
 Bengt Karlsson (S)
 Runo Johansson (L)
Sändlista
De valda
Personalchef
Lön
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§ 14 Val av kommunstyrelsens budgetberedning 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska besluta utse en budgetberedning för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens
budgetberedning ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott och en
representant från miljöpartiet, Karin Olofsson (MP).
 Runo Johansson (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsens budgetberedning ska bestå av tre personer från
majoriteten och två personer från oppositionen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandens och
Johanssons. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till ordförandens förslag.
NEJ:
Bifall till Johanssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V)
Följande röstar NEJ:
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan
Liljegrahn (M), Marianne Andersson (SD)
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att följande ska väljas till
kommunstyrelsens budgetberedning för tiden 2019-01-01-2022-12-31:
 Anna-Karin Skatt (S)
 Lena Andersson (S)
 Hajrudin Abdihodzic (V)
 Runo Johansson (L)
 Ambjörn Lennartsson (M)
 Karin Olofsson (MP)
Reservation
Johan Liljegrahn (M), Ambjörn Lennartsson (M), Mikael Hallin (C) och Runo
Johansson (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi
reserverar oss mot beslutet till förmån för eget förslag”.
Sändlista
De valda
Ekonomichef
Lön
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§ 15 Val av ledamot i samordningsförbundet Östra Skaraborg
2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska välja en ledamot i samordningsförbundet Östra
Skaraborg för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att välja
Anna-Karin Skatt (S) till ledamot i samordningsförbundet Östra
Skaraborg för perioden 2018-01-01 - 2022-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att välja Anna-Karin Skatt (S) till ledamot i
samordningsförbundet Östra Skaraborg för perioden
2018-01-01 - 2022-12-31.
Sändlista
Den valda
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
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§ 16 Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening
Sammanfattning av ärendet
Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening bjuder in sina
medlemmar att nominera en eller flera ledamöter till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening.
Styrelsen består idag av 15 ledamöter och 15 ersättare. Valet av
styrelseledamöter sker på föreningens ordinarie föreningsstämma den 11 april
2019.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Kommuninvest ”Inbjudan till nominering av ledamöter till
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening”, 2018-10-25.
Förslag till beslut
 Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att nominera
Anna-Karin Skatt (S) till ledamot i styrelsen för Kommuninvest
ekonomisk förening.
 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att
nominera Runo Johansson (L) till ersättare i styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar nominera Anna-Karin Skatt (S) till ledamot
och Runo Johansson (L) till ersättare i styrelsen för Kommuninvest
ekonomisk förening.
Sändlista
De valda
Kommuninvest ekonomisk förening
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§ 17 Val av ordinarie ombud och ersättare till Kommuninvest
föreningsstämma mandatperiod 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse ett ordinarie ombud och en ersättare till
Kommuninvests föreningsstämmor för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Kommuninvest ”Dags att anmäla ombud till
Kommuninvest föreningsstämma”, 2018-12-07
Förslag till beslut
 Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
Anna-Karin Skatt (S) till ordinarie ombud vid Kommuninvests
föreningsstämmor för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
Runo Johansson (L) till ersättare vid Kommuninvests
föreningsstämmor för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) till ordinarie
ombud och Runo Johansson (L) till ersättare vid Kommuninvests
föreningsstämmor för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Sändlista
De valda
Kommuninvest ekonomisk förening
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§ 18 Val av ledamot och ersättare till Västtrafiks delregionala
ägarråd 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska besluta att utse en ledamot och en ersättare i
Västtrafiks delregionala ägarråd för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
Anna-Karin Skatt (S) till ledamot i Västtrafiks delregionala ägarråd för
perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
Runo Johansson (L) till ersättare i Västtrafiks delregionala ägarråd för
perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) till ledamot
och Runo Johansson (L) till ersättare i Västtrafiks delregionala ägarråd
för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Sändlista
De valda
Västtrafiks delregionala ägarråd
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§ 19 Information från kommunalrådet
Sammanfattning av ärendet
Kommunalrådet informerar om följande:
 En kommande omorganisation för Skaraborgs kommunalförbund.
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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§ 20 Information från kommundirektören
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om följande:
 Brottsförebyggande rådet har haft möte med berörda näringsidkare
angående buskörning i centrala Tidaholm.
 Rekryteringsprocessen för ny samhällsbyggnadschef.
 En oberoende granskning som har utförts på tekniska förvaltningen
avseende användande av tjänstefordon efter arbetstid.
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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§ 21 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd
Sammanfattning av ärendet
Per-Erik Thurén (S), ledamot i nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg, informerar om följande:
 Nämndens budget visar ett tillfälligt minusresultat. Resultatet är en följd
av extra kostnader i samband med den nya organisationen.
Ordföranden konstarerar att det har inkommit ett protokoll från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokoll från nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborgs
sammanträde 2018-12-06.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig
informationen samt att lägga inkommet dokument till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig informationen samt att lägga
inkommet dokument till handlingarna.
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§ 22 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstarerar att det har inkommit ett protokoll från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelses sammanträde
2018-12-07.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkommet
dokument till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkommet dokument till
handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-01-09

Kommunstyrelsen

2018/5

§ 23 Rapport från de kommunala bolagen
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden konstarerar att det har inkommit tre protokoll från bolagen.
Beslutsunderlag
 Protokoll från Tidaholms Energi AB:s styrelsemöte 2018-12-06.
 Protokoll från Tidaholms Elnät AB:s styrelsemöte 2018-12-06.
 Protokoll från Tidaholms Bostads AB:s styrelsemöte 2018-12-06.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
 Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna
dokument till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-01-09

Kommunstyrelsen

2018/434

§ 24 Val av ägarrepresentant för samordningsförbundet Östra
Skaraborg 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse Tidaholms kommuns ägarrepresentant till
ägarsamråd för samordningsförbundet Östra Skaraborg för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse
Runo Johansson (L) till Tidaholms kommuns ägarrepresentant för
samordningsförbundet Östra Skaraborg för perioden
2019-01-01 - 2022-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att utse Runo Johansson (L) till Tidaholms
kommuns ägarrepresentant för samordningsförbundet Östra
Skaraborg för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31.
Sändlista
Den valda
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
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