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2019/14

§ 1 Godkännande av dagordningen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning 
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.

Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 

dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.
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2019/16

§ 2 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet
Stefan Nilsson ställer tre frågor angående det beslut som har tagits av Kultur 
och Fritid angående ändrade öppettider i badhuset Forshallen:

- På vilket sätt har alternativa besparingar analyserats som inte slår så 
hårt mot besökare och verksamhet?

- Har konsekvenser ur ett folkhälsoperspektiv analyserats?
- Finns det någon långsiktig plan för badhuset Forshallen?

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S) besvarar frågorna.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att frågorna från Stefan Nilsson är 

besvarade.

Sändlista
Stefan Nilsson
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2019/15

§ 3 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordförande anmäler följande handlingar:

 Avtal om samverkan i gemensam nämnd för samhällsskydd för 
Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner, 2019-01-10.

 Interpellation från Peter Friberg (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående vallöftet att bygga en utomhusbassäng och hur 
det ska finansieras när kommunen inte har medel för drift av 
nuvarande simhallsanläggning.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga inkommet avtal om samverkan i 

gemensam nämnd för samhällsskydd till handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den 

ska besvaras vid nästkommande sammanträde.

Sändlista
Anna-Karin Skatt (S)
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2018/385

§ 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.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 4/2019 ”Beslut om ändring i taxa för 

upplåtelse av offentlig plats”, 2010-01-09
 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

ändringen i taxan för upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 
2019-02-01.

- Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande att § 5 i taxan ska 
redigeras så att det istället för teknisk nämnd står 
samhällsbyggnadsnämnd.

- Lennart Axelsson (C) framför ett tilläggsyrkande att 
innehållsförteckningen i taxan ska ändras så att det istället för teknisk 
chef står samhällsbyggnadschef. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns 
två tilläggsyrkanden. 

Ordföranden ställer först proposition på Rohmans tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer sedan proposition på Axelssons tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att § 5 i taxan ska redigeras så att det 

istället för teknisk nämnd står samhällsbyggnadsnämnd samt att 
innehållsförteckningen redigeras så att det istället för teknisk chef står 
samhällsbyggnadschef.

 Kommunfullmäktige beslutar att, efter gjorda kompletteringar, fastställa 
ändringen i taxan för upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 
2019-02-01.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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2018/385

§ 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.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2019 ”Beslut om ändring i taxa för 

camping”, 2019-01-09
 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

ändringen i taxan för camping att gälla från och med 
2019-02-01.

- Lennart Axelsson (C) framför ett tilläggsyrkande att 
innehållsförteckningen i taxan ska ändras så att det istället för teknisk 
chef står samhällsbyggnadschef. .

Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns 
ett tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på Axelssons tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att innehållsförteckningen i taxan 

redigeras så att det istället för teknisk chef står samhällsbyggnadschef.
 Kommunfullmäktige beslutar att, efter gjorda kompletteringar, fastställa 

ändringen i taxan för camping att gälla från och med 2019-02-01.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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2017/80

§ 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 beslut § 6/2019 ”Beslut om delegation till 

samhällsbyggnadsnämnden gällande vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt”, 2019-01-09

 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
- Kommunstyrelsen  föreslår 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.
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 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.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar 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 dem till 
överprövande myndighet.

 lämna yttranden över överklagande av beslut om upphävande 
samt fastställelse av nytt vattenskyddsområde för Källefall 
vattentäkt.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2018/393

§ 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 50-
200 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. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 7/2019 ”Beslut om pris vid försäljning av 

mark för detalhandelsändamål”, 2019-01-09.
 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att prisnivån vid 

försäljning av mark för detaljhandelsändamål ska vara 
75-100 kr/m2.

- Runo Johansson (L) framför ett tilläggsyrkande att kommunfullmäktige 
även 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.
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Beslutsgång

Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns 
ett tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på Johanssons  tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige besluta att prisnivån vid försäljning av mark för 

detaljhandelsändamål ska vara 
75-100 kr/m2.

 Kommunfullmäktige 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.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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2018/427

§ 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 beslut § 8/2019 ”Beslut om ställningstagande 

fastighetsförvärv Tidaholms Bostad AB”, 
2019-01-09.

 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
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 

ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostads AB förvärvar 
fastigheterna Fallet 21 och Hägne 2:4.

- Peter Friberg (M) yrkar på att ärendet återemitteras till 
kommunstyrelsen då det saknas information i ärendet om bolagets 
begäran om fullmäktiges ställningstagande gäller ett aktiebolagsköp 
eller enbart köp av fastigheter samt vad de olika alternativen innebär 
exempelvis bolagets, som Tidaholms Bostad AB köper, ekonomiska 
tillgångar, skulder, om det köpta bolaget ska ingå i koncernen samt 
övrig information i ärendet som kan anses vara relevant för 
kommunfullmäktig.  
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- Lennart Axelsson (C) yrkar avslag på Fribergs återremissyrkande.
- Bengt Karlsson (S) och Runo Johansson (L), Lena Andersson (S) och 

Gunilla Dverstorp (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, kommunstyrelsens förslag 
och Fribergs yrkande om återremiss. 

Ordföranden ställer först Fribergs yrkande om återremiss under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka att 

Tidaholms Bostads AB förvärvar fastigheterna Fallet 21 och Hägne 
2:4.

Reservation
Peter Friberg (M) reserverar sig i förmån för eget förslag till beslut. Ida 
Davidsson (M), Birgitta Andersson (L), Ingemar Johansson (L), Marika Lund 
SD) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslut. 

Sändlista
Tidaholms Bostad AB
Ekonomiavdelningen

15



1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-01-28
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/364

§ 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 LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD    
2017-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2018
NYA LÅN 

2018
AMORTERING 

2018
LÅNESKULD 
2018-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 71225 2019-10-18 10 128 557 0 0 -360 000 9 768 557
Kommuninvest 78729 2018-01-29 14 175 396 -14 175 396 0 0 0
Kommuninvest 78915 2018-01-29 1 950 000 -1 950 000 0 0 0
Kommuninvest 88294 2020-05-05 3 066 089 0 0 -146 000 2 920 089
Kommuninvest 90080 2020-08-22 10 475 000 0 0 -100 000 10 375 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 925 000 0 0 -300 000 17 625 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 0 0 16 125 369 -420 000 15 705 369

57 720 042 -16 125 396 16 125 369 -1 326 000 56 394 015

Budgeterad nyupplåning 2019 (Renovering fastgihet) 10 000 000
Budgeterad nyupplåning 2019 (fastighetsförvärv) 18 250 000
Summa låneskuld 57 720 042 -16 125 396 16 125 369 -1 326 000 84 644 015

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 19/2019 ”Beslut om utökad borgensram 

Tidaholms bostads AB”, 2019-01-09.
 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
- Kommunstyrelsen föreslår 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.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar 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.

Reservation
Peter Friberg (M) Ida Davidsson (M), Birgitta Andersson (L), Ingemar 
Johansson (L), Marika Lund (SD) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot 
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beslutet till förmån för det återremissyrkande som framfördes i beslut § 8/2019 
.
Sändlista
Tidaholms Bostad AB
Ekonomiavdelningen
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2018/270

§ 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 beslut § 10/2019 ”Beslut om komplettering av 

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk”, 
2019-01-09

 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
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår 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.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta förändringen i överenskommelse 

om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk.

Sändlista
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Social- och omvårdnadsnämnden
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2018/375

§ 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
 Kommunstyrelsens beslut § 11/2019 ”Beslut om inkallelseordning 

mandatperiod 2019-2022”, 2019-01-09
 Tjänsteskrivelse ”Inkallelseordning mandatperioden 2019-2022”, 

kanslichef Anna Eklund, 2018-11-16.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår 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.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar 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.

Sändlista
Samtliga nämnder
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2018/319

§ 12 Beslut om entledigande från uppdrag Maria Lackner (M)

Sammanfattning av ärendet
Maria Lackner (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om enledigande från uppdrag Maria Lackner 

(M)” kanslichef Anna Eklund, 2019-01-16
 Begäran om entledigande, 2019-01-04. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Maria Lackner (M) från sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

Sändlista
Länsstyrelsen
Maria Lackner (M)
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2018/409

§ 13 Val av styrelsen för stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby 
2019-01-01-2022-12-31

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska förrätta val av fem ledamöter till styrelsen för 
Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby 2019-01-01-2022-12-31. Sedan 
tidigare har styrelsen i stiftelsen bestått av ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunstyrelsen har nu § 12/2019 valt ett arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022.

Valberedningen har berett ärendet och har överlämnat förslag till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 1/2019 ”Val av styrelsen för stiftelsen 

Tidaholm- Hökensås Semesterby 2019-01-01-2022-12-31”, 2019-01-
28

 Kommunstyrelsen beslut § 12/2019 ”Val av kommunstyrelsens 
arbetsutskott”, 2019-01-09

Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande 

ska väljas till styrelsen för Stiftelsen Tidaholm- Hökensås 
Semesterby för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31: Anna-
Karin Skatt (S) Lena Andersson (S) Hajrudin Abdihodzic (V) Runo 
Johansson (L) Ambjörn Lennartsson (M) 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara 
paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige besluta att följande ska väljas till styrelsen för 

Stiftelsen Tidaholm- Hökensås Semesterby för mandatperioden 2019-
01-01-2022-12-31: 
Anna-Karin Skatt (S) 
Lena Andersson (S) 
Hajrudin Abdihodzic (V) 
Runo Johansson (L)
Ambjörn Lennartsson (M)

 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad.

Sändlista
Stiftelsens handläggare
Länsstyrelsen
De valda
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2018/339

§ 14 Val av revisorer till stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
2019

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av § 17 i stadgarna för stiftelsen Tidaholm Hökensås semesterby 
att kommunfullmäktige ska utse två revisorer, varav en godkänd, att granska 
stiftelsen. Mandattiden för de valda revisorerna är ett kalenderår. Detta 
innebär att nya revisorer för stiftelsen ska väljas för 2019-01-01 till 2019-12-
31. 

Revisorerna har berett ärendet och lämnat förslag på en revisor och en 
auktoriserad revisor.

Beslutsunderlag
 Revisorernas protokoll ”revisorer Stiftelsen Tidaholm- Hökensås 

semesterby”, 2019-01-15

Förslag till beslut
- Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta att utse revisor 

Kerstin Thuvesson och auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg till 
revisorer för Stiftelsen Tidaholm- Hökensås semesterby för perioden 
2019-01-01 till 2019-12-31.

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara 
paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse revisor Kerstin Thuvesson och 

auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg till revisorer för Stiftelsen 
Tidaholm- Hökensås semesterby för perioden 2019-01-01 till 2019-12-
31.

 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad.

Sändlista
Stiftelsens handläggare
Länsstyrelsen
De valda
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2019/14

§ 15 Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 19:45.
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