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Disponentvillan, 2020-02-24 kl. 18:00-20.16
§§ 11-28
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Camilla Graaf (M), Per-Erik Vrang (M)
Tjänstepersoner
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Övriga
Marika Ikävalko § 12
Ann-Sofie Ärlig § 12
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§ 11 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordförande föreslår att punkt 17 ” Fyllnadsval av ersättare i social- och
omvårdnadsnämnden efter Sara Hammar (S)” utgår från dagordningen och
istället behandlas vid nästkommande sammanträde. Ordföranden lämnar
därefter en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning och föreslår
därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
− Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att punkt 17 ”
Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden efter Sara
Hammar (S)” utgår från dagordningen och att därefter godkänna
dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att punkt 17 ” Fyllnadsval av ersättare i
social- och omvårdnadsnämnden efter Sara Hammar (S)” utgår från
dagordningen och därefter godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Linus Bjurström ställer följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande:
” Nu finns Er chans att visa respekt för oss som valt att bo och leva här och vill
satsa vår framtid på landsbygden genom att besluta om att införa dessa krav i
den reviderade vindbruksplanen 2020 Min fråga är:
Tänker ni besluta om att följande punkter införs i vindbruksplanen och därmed
arbeta för en levande landbygd så att människor kan fortsätta leva och bo
här?
Punkt 1 är det viktigaste kravet och det lyder.
* För att behålla en levande landsbygd i framtiden och med respekt för de
boende ska MINSTA avstånd mellan vindkraftverk och bostad vara 1000 m.
Punkt 2
* Höjden på verkan ska vara HÖGST 180 m för att inte störa landskapsbilden.
Punkt 3
* Ljudnivån från vindkraftverk vid bostäder ska EJ överskrid 35 dBA i tysta
områden där bakgrundsljudet är 20-25 dBA.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tony Pettersson (S) besvarar frågan
från Linus Bjurström.
Marika Ikävalko ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
- Varför väljer du och Anneli Alm att bara bjuda in Elin Eklöf på ett möte?
-

Min fråga till er är då hur kommer det sig att ni fortfarande inte har gjort
något för att förbereda våra barn? Men ni har haft en lång och noga
planerad överlämning för de som ska börja förskoleklass. Hur kommer
omskolningen se ut? Kommer kommunen ersätta oss för förlorad
arbetstid? Kommer vi göra skolvalet redan nu eller kommer vissa barn
behöva flytta 2 gånger?

Ann-Sofie Ärlig ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
- Hur kommer skolgården att anpassas? Kommer det bli inhägnat med
staket?
- Om inte inhägnad görs så undrar jag hur vi föräldrar och även
förskolelärarna ska känna sig trygga att släppa ut barnen när båda
skolorna ligger så nära vägen?
Lisa Altemo ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
- Vi anser inte att det inkomna medborgarförslaget från Elin Eklöf som vi
står bakom besvarats i god ton och tillräckligt utförligt. Varför har detta
som vi anser rimliga förslag inte upptagits som möjlig lösning?
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Har ni koll på fördelningen av 5 åringar i de kvarvarande grupperna?
För dem som blivit själva eller få äldre barn i en grupp undrar jag vad
ni tror kan bli de pedagogiska konsekvenserna då äldre barn oftast ges
möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar inför skolstart,
exempelvis att de får göra andra aktiviteter med bara 5 åringarna och
mer självständigt?

Jan Karlsson ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
- Anser BUN att man följer Barnkonventionen, som är svensk lag och
som anger att barnets bästa ska ges tyngd vid alla kommunala beslut
som påverkar barnet, då barn och föräldrar inte fått komma till tals
angående flytt av 5-åringar från förskolor, inga planer har redovisats
vad gäller anpassning av ny förskola utifrån barnens behov av trygghet
och utveckling i den nya miljön, ingen utredning gjorts kring hur denna
flytt påverkar barnen utvecklingssteg i en känslig/viktig ålder? Om Ja,
hur har man följt lagen i dessa avseenden?
- Anser BUN att man agerar ansvarsfullt med kommuninvånarnas
skattemedel då man trots sparkrav på ett antal miljoner kronor inte ens
överväger det Medborgarförslag som lämnats in av Elin Eklöf gällande
alternativ lösning av 5-åringars flytt till nya förskolor och som skulle
kunna medföra en besparing för kommunen på över 1Msek?
- Kommer även barn födda 2016 flyttas från sina förskolor? När får vi
föräldrar information om detta, då det påverkar oss och våra barn som
redan är inskolade och trygga i sina nuvarande förskolemiljöer, så att
Tidaholms kommun inte bryter mot barnkonventionen en gång till? När
får vi föräldrar och våra barn i så fall tycka till i frågan angående flytt av
barn födda 2016 så att Tidaholms kommun inte bryter mot
barnkonventionen en gång till?
- Anser BUN att demokrati och invånardialog är viktigt för att bygga en
kommun baserad på familj, trygghet och utvecklingsmöjligheter? Om
Ja, varför har då detta inte skett?
Elin Eklöf ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande:
- Hur jobbar BUN med framförhållning och vilken är den långsiktiga
planen och visionen för barnomsorgen i Tidaholms kommun, samt hur
arbetar man med den?
- När insåg man att barnen var för många för antalet platser på
förskolorna hösten 2020?
- Hur många årskullar kommer att drabbas och få sina 5-åringar flyttade
till skolorna och när kommer dessa barns vårdnadshavare få
informationen att deras barn kommer att flyttas?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson (S) besvarar
frågorna från Marika Ikävalko, Ann-Sofie Ärlig, Lisa Altemo, Jan Karlsson och
Elin Eklöf.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att frågorna från Marika Ikävalko, AnnSofie Ärlig, Lisa Altemo, Jan Karlsson, Elin Eklöf och Linus Bjurström
är besvarade.
Sändlista
Marika Ikävalko
Ann-Sofie Ärlig
Lisa Altemo
Jan Karlsson
Elin Eklöf
Linus Bjurström

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 13 Handlingar att anmäla
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Motion från Karin Olofsson (MP) om laddinfrastruktur för hela
Tidaholms kommun.
 Tidaholmsförslag om att Tidaholms kommun gör en kartläggning av
tomma hus på landsbygden.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare Ingvar Jansson (S) i
kommunfullmäktige 2020-02-11.
 Interpellation från Karin Olofsson (MP) ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande angående giftfri skola förskola.
 Kommunstyrelsens beslut § 28/2020 ” Beslut om utredning av
möjligheterna att delta i utvecklingsprojekt och samarbete gällande
Unesco Global Geopark”, 2020-02-05
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ersättare Ingvar Jansson (S) i kommunfullmäktige till
handlingarna.
• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om laddinfrastruktur
för hela Tidaholms kommun till kommunstyrelsen för beredning.
• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om att
Tidaholms kommun gör en kartläggning av tomma hus på landsbygden
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
• Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående giftfri skola
förskola får ställas och ska besvaras vid nästkommande sammanträde.
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens beslut §
28/2020 till handlingarna.
Sändlista
Förslagsställaren
Ingvar Jansson
Karin Olofsson
Lena Andersson
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/462

§ 14 Information om Tidaholms kommuns arbete med
barnrättsbaserat beslutsunderlag
Sammanfattning av ärendet
Malin Gustavsson, folkhälsostrateg, ger en information kring de reviderade
rutinerna för barnrättsbaserat underlag.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/42

§ 15 Besvarande av interpellation ställd av Karin Olofsson (MP) till
kommunstyrelsens ordförande
Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-27
en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen av
bifallen motion kring Unesco Global Geopark.
Kommunstyrelsens ordförande har besvarat interpellationen skriftligt och samt
ger ett muntligt svar vid sammanträdet.
Chris Vipond (MP), Karin Olofsson (MP), Anna-Karin Skatt (S), Chris Vipond
(MP), Birgitta Andersson (L), Karin Olofsson (MP), Anna-Karin Skatt (S), Chris
Vipond lämnar replik i interpellationsdebatten.
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation ställd av Karin Olofsson (MP) till
kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde
2020-01-27, 2020-02-19.
 Interpellation från Karin Olofsson (MP), 2020-01-27.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen
är besvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sändlista
Karin Olofsson (MP)

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 16 Beslut om revidering av finanspolicy
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, § 101/2011, att anta nu gällande finanspolicy.
Sedan dess har det skett förändringar på den finansiella marknaden vilket
innebär att policyn behöver uppdateras.
Tidaholms kommun har sedan tidigare haft en låg extern skuldportfölj i
kommunen medan skulden har funnits i bolagen. I takt med att kommunens
investeringstakt har ökat har även kommunens och koncernens skulder ökat
vilket kräver att kommunens styrning för de externa skulderna uppdateras. De
kommunala bolagen hanterar sin egen låneskuld men ska följa den reviderade
finanspolicyn med tillhörande riktlinje.
För att den kommunala koncernen ska kunna förhålla sig till snabba
förändringar på finansmarknaden är det viktigt att de interna styrdokumenten
är anpassade så att effektivitet kan uppnås i arbetet med de finansiella
frågorna och att riskerna hålls på en lämplig nivå utifrån verksamheten. En av
de föreslagna förändringarna är att effektivisera beslutsprocessen för specifika
riskmandat. I föreslagen finanspolicy anges huvudprinciperna för hur den
kommunala koncernens finansiella risker ska hanteras.
Finanspolicyn är ett centralt dokument för kommunens riskhantering och en
uppdaterad policy möjliggör en finansverksamhet som säkerställer
kommunkoncernens betalningsförmåga och kapitalförsörjning.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 16/2020 ”Beslut om revidering av
finanspolicy”, 2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av finanspolicy”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2020-01-08.
 Utkast - Finanspolicy.
 Finanspolicy - mall Kommuninvest.
 Finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-03-31.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
finanspolicyn i enlighet med upprättat förslag.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finanspolicyn
även ska gälla för kommunala koncernföretag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera finanspolicyn i enlighet med
upprättat förslag.
• Kommunfullmäktige beslutar att finanspolicyn även ska gälla för
kommunala koncernföretag.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
De kommunala bolagen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

2019/292

§ 17 Beslut om revidering av attestreglemente
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns attestreglemente antogs av kommunfullmäktige
1993-06-16.
Attestreglementet har uppdaterats för att anpassas efter de arbetssätt och de
lagar och regler som gäller idag. Några av de största förändringarna gäller
hantering av digital attest, tydliggörande av attestroller och deras ansvar samt
uppdaterad rutin för hantering av attestlistor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 16/2020 ”Beslut om revidering av
attestreglemente”, 2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av attestreglemente”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2019-09-05.
 Utkast - Attestreglemente.
 Attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige
1993-06-16.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
attestreglemente för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera attestreglemente för
Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/387

§ 18 Beslut om upphävande av riktlinjer för representation i
Tidaholms kommun antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27
Sammanfattning av ärendet
2011-04-27 antog kommunfullmäktige riktlinjer för representation i Tidaholms
kommun. Sedan dess har kommunstyrelsen antagit riktlinje för styrdokument
vilken anger att kommunövergripande riktlinjer ska antas av kommunstyrelsen.
Kansliavdelningen har, i nära samarbete med ekonomiavdelningen, tagit fram
en ny riktlinje för representation. Den nya riktlinjen är baserad på den tidigare
som kommunfullmäktige har antagit och innehållet är i grunden detsamma. De
ändringar som har gjorts går främst ut på att förenkla och förtydliga innehållet
för att göra riktlinjen så enkel att tillämpa som möjligt. Det har införts fler och
tydligare exempel. Riktlinjen har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets
bestämmelser.
Kommunstyrelsen har i ett separat ärende beslutat att anta ny riktlinje för
representation. För att riktlinjen ska börja gälla måste dock
kommunfullmäktige först fatta beslut om att upphäva de tidigare riktlinjerna.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 22/2020 ”Beslut om upphävande av
riktlinjer för representation i Tidaholms kommun antagna av
kommunfullmäktige 2011-04-27”, 2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av riktlinjer för representation i
Tidaholms kommun, antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-09.
 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun antagna av
kommunfullmäktige 2011-04-27.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
riktlinjer för representation i Tidaholms kommun antagna av
kommunfullmäktige 2011-04-27.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att upphäva riktlinjer för representation i
Tidaholms kommun antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27.
Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/51

§ 19 Beslut om revidering av taxa för räddningstjänstens tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom
Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har beslutat, § 48/2019,
föreslå kommunfullmäktige i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm att
besluta om den föreslagna taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
och lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 1 april år
2020. Den föreslagna taxan ska ersätta den tidigare taxan som har beslutats
av samtliga fyra kommuner.
Det framgår av beslutet att nämnden under år 2019 har genomfört sin
tillsynsverksamhet enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
anvisningar. Det nya arbetssättet har inneburit att varje tillsynsärende har tagit
betydligt längre tid än tidigare vilket gör att tillsynstaxan behöver anpassas.
Förslaget är att den rörliga avgiften ska uppgå till 1000 kronor per timma samt
att den fasta avgiften ska uppgå till 3000 kronor.
Enligt den förra taxan uppgick den rörliga avgiften till 876 kronor per timma
och den fasta avgiften till 2125 kronor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 23/2020 ”Beslut om revidering av taxa för
räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS
2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun”,
2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för räddningstjänstens tillsyn
enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings,
Götene, Skara och Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2020-01-13.
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 48/2019
”Taxa för Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om
brandfarliga och explosiva varor”, 2019-12-05.
 Utkast - Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms
kommun.
 Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor, reviderad 2017-12-07.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS
2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun i
enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2020-0401 och ersätter taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor vilken reviderades
2017-12-07.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för räddningstjänstens
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings,
Götene, Skara och Tidaholms kommun i enlighet med upprättat
förslag. Taxan ska gälla från och med 2020-04-01 och ersätter taxa för
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga
och explosiva varor vilken reviderades
2017-12-07.
Sändlista
SMS
Ekonomiavdelningen
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§ 20 Beslut om revidering av taxa för räddningstjänstens
tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och
Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har beslutat, § 47/2019,
föreslå kommunfullmäktige i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm att
besluta om den föreslagna taxan för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor att gälla från och med 1 april år 2020. Den föreslagna taxan
ska ersätta den tidigare taxan som har beslutats av samtliga fyra kommuner.
Det framgår av beslutet att den fasta avgiften i nuvarande taxekonstruktion är
grundad på nämndens kostnader för ritning, granskning, inställelse till objekt,
avsyning, dokumentation och annan administration. Handläggningstiden för
dessa delar tar normalt längre tid och taxekonstruktionen behöver anpassas
till faktiska förhållanden. Förberedelse av ärendet och inställelse till objekt
föreslås därför ligga i den fasta avgiften och övrig tid i den rörliga avgiften.
Förslaget är att den rörliga avgiften ska uppgå till 1000 kronor per timma samt
att den fasta avgiften ska uppgå till 3000 kronor.
Enligt den förra taxan uppgick den rörliga avgiften till 901 kronor per timma
och den fasta avgiften till 2125 kronor.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 24/2020 ”Beslut om revidering av taxa för
räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och
Tidaholms kommun”, 2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för räddningstjänstens
tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms
kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-13.
 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut § 47/2019
”Taxa för Tillståndsprövning enligt Lagen om Brandfarliga och
explosiva varor”, 2019-12-05.
 Utkast - Taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings,
Götene, Skara och Tidaholms kommun.
 Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor, reviderad 2018-12-06.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa
för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara
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och Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska
gälla från och med 2020-04-01 och ersätter taxa för tillståndsprövning
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vilken reviderades
2018-12-06.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för räddningstjänstens
tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms
kommun i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och
med 2020-04-01 och ersätter taxa för tillståndsprövning enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor vilken reviderades 2018-12-06.
Sändlista
SMS
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

2019/522

§ 21 Beslut om fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 150/2019, föreslå
kommunstyrelsen besluta att genom fastighetsreglering överlåta del av
fastighet Madängsholm 10:1 i utbyte mot del av Madäng 22:45 i enlighet med
förslag från ägaren till Madäng 22:45, samt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen.
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av
samhällsbyggnadschefen av vilken det framgår att Tidaholms kommun i ett
tidigare avtal med ägaren till Madäng 22:45 har fått möjlighet att köpa del av
markområdet i syfte att ha som exploateringsbar mark för exempelvis
bostäder. I samband med lantmäteriprocessen för nämnda ärende har det
uppmärksammats att flertalet av de gator som finns i Madängsholm inte ägs
av Tidaholms kommun utan tillhör fastigheten Madäng 22:45.
Via en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen har markägaren erbjudit
Tidaholms kommun att i anslutning till pågående förrättning genomföra ett
markbyte. Markbytet innebär att den gatumark som idag inte ägs av
Tidaholms kommun övergår till kommunen i utbyte mot en bit skogsmark i
form av del av Madängsholm 10:1.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 25/2020 ”Beslut om fastighetsreglering för
gatumark i Madängsholm”, 2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-01-09.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 150/2019, ”Beslut om
fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm”, 2019-12-12.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fastighetsreglering för gatumark i
Madängsholm”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-11-06.
 Reviderad karta över förslag till fastighetsregleringar Madängsholm,
2019-10-24.
 Förslag om fastighetsregleringar Madängsholm, 2019-10-17.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genom
fastighetsreglering överlåta del av fastighet Madängsholm 10:1 i utbyte
mot del av Madäng 22:45, i enlighet med förslag från ägaren till
Madäng 22:45, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
genomföra fastighetsregleringen.
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Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att genom fastighetsreglering överlåta del
av fastighet Madängsholm 10:1 i utbyte mot del av Madäng 22:45, i
enlighet med förslag från ägaren till Madäng 22:45, samt att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
fastighetsregleringen.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 22 Beslut om antagande av policy för samhällsstörningar och
extraordinära händelser
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns målsättning och arbete med krishantering regleras
genom den så kallade kommunöverenskommelsen mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och staten via myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). Kommunens arbete inom krisberedskapsområdet utgår
från denna överenskommelse och regleras genom lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Policyn följer de direktiv som SKR och MSB kräver. Aktuell policy följer
samma innehåll som tidigare år men med en utveckling gällande det
geografiska områdesansvar som Länsstyrelsen kräver.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 29/2020 ”Beslut om antagande av policy
för samhällsstörningar och extraordinära händelser”, 2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av policy för samhällsstörningar och
extraordinära händelser 2020-2022”, säkerhetssamordnare Peder
Samuelsson, 2020-01-13.
 Utkast - Policy för samhällsstörningar och extraordinära händelser
2020-2022.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy
för samhällsstörningar och extraordinära händelser 2020-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för samhällsstörningar och
extraordinära händelser 2020-2022.
Sändlista
Samtliga nämnder
SMS
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§ 23 Beslut om prissättning av arrenden och jakträtter
Ambjörn Lennartsson (M) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen
av och beslut i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut, § 158/2019, om att föreslå
kommunfullmäktige att anta ”Prissättning av arrenden och jakträtter”.
Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens
beslut framgår att prislistan har arbetats fram utifrån nuvarande priser på
arrenden och nyttjanderätter, i kombination med statistik över arrendepriser
från Jordbruksverket vad gäller jordbruksarrenden och i jämförelse med andra
mindre kommuners prissättningar.
Det framgår även att syftet med beslutet är att fastställa generella
prissättningar för arrende eller jakträtt. Dessa ska alltid tillämpas när
kommunen ingår nya eller ändrar befintliga avtal om arrende eller jakträtt med
enskilda medborgare, företag eller föreningar.
Prissättningen avser att uppfylla kraven på likabehandling av kommunens
medlemmar enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725, KL), förbudet mot
stöd till enskilda näringsidkare enligt 2 kap. 8 § KL och EU:s förordning om
statsstöd (artikel 107-109 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 31/2020 ”Beslut om prissättning av
arrenden och jakträtter”, 2020-02-05.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om prissättning av arrenden och jakträtter”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-01-08.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 158/2019 ”Beslut om
prissättning av arrenden och jakträtter”, 2019-12-12.
 Utkast - Prissättning av arrenden och jakträtter.
 Tjänsteskrivelse ”Prissättning av arrenden och jakträtter”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2019-10-16.
 Statistiskt meddelande från Jordbruksverket ”Arrendepriser på
jordbruksmark 2018, JO 39 SM 1901”, 2019-08-28.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
”Prissättning av arrenden och jakträtter”.
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Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Prissättning av arrenden och
jakträtter”.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 24 Beslut om entledigande från uppdrag Sophia Breman (C)
Sammanfattning av ärendet
Sophia Breman (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande, 2020-01-27
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Sophia
Breman (C) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sophia Breman (C) från sitt
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Sändlista
Sophia Breman
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 25 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter
Sophia Breman (C)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om att entlediga Sophia Breman (C) från sitt
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Sophia Breman (C).
Förslaget innebär att det även behöver förättas ett fyllnadsval av ersättare till
barn- och utbildningsnämnden efter Jenny Svensson (L).
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut §23/ 2020 ” Beslut om entledigande från
uppdrag Sophia Breman (C)”, 2020-02-24.
 Begäran om entledigande från uppdrag Sophia Breman (C).
Förslag till beslut
- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Jenny
Svensson (L) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för perioden
2020-02-24 till 2022-12-31.
- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Ulf
Persson (C)till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden
2020-02-24 till 2022-12-31.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar utse Jenny Svensson (L) till ledamot i
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2020-02-24 till 2022-12-31.
• Kommunfullmäktige beslutar utse Ulf Persson (C)till ersättare i barnoch utbildningsnämnden för perioden 2020-02-24 till 2022-12-31.
Sändlista
Jenny Svensson
Ulf Persson
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 26 Beslut om entledigande från uppdrag Sara Hammar (S)
Sammanfattning av ärendet
Sara Hammar (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
social- och omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande från Sara Hammar (S), 2020-02-10.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Sara
Hammar (S) från sitt uppdrag som ersättare i social- och
omvårdnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sara Hammar (S) från sitt
uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.
Sändlista
Sara Hammar
Social- och omvårdnadsnämnden
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§ 27 Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden
efter Sara Hammar (S)
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-24

Kommunfullmäktige

2020/17

§ 28 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar därefter ledamöter och ersättare och förklarar
sammanträdet avslutat klockan 20.16.
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