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Ersättare
Monica Karlén (S), Christopher Vipond (MP) Claes Andersson (KD) från och med § 64
Mikael Hallin (C) Per-Inge Karlsson (C) Mats Falk (L) Jenny Svensson (L) Camilla Graaf (M) till
och med § 64, Per-Erik Vrang (M)
Tjänstepersoner
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare
Henrik Johansson, ekonomichef § 63
Justering
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Anna Eklund
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2019/14

§ 60 Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
 Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/16

§ 61 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor har anmälts inför sammanträdet.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta lämna punkten.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar lämna punkten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/15

§ 62 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om farthinder på Norra Kungsvägen.
 Medborgarförslag om BMI-kväll i badhuset.
 Medborgarförslag om att kommunen ställer upp en äppelmustare på till
exempel torget.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Georgos Moschos (S) i
kommunfullmäktige samt ny ersättare i kommunfullmäktige Susanne
Lindgren (S), 2019-05-07.
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Sara Hammar (S) i
kommunfullmäktige samt ny ersättare i kommunfullmäktige Gunilla
Djurberg (S), 2019-02-18.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
farthinder på norra Kungsvägen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
BMI-kväll i badhuset till kultur- och fritidsnämnden för beredning och
beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om
äppelmustare på till exempel torget till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ledamot Georgos Moschos (S) i kommunfullmäktige samt
ny ersättare i kommunfullmäktige Susanne Lindgren (S), till
handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen
angående ny ledamot Sara Hammar (S) i kommunfullmäktige samt ny
ersättare i kommunfullmäktige Gunilla Djurberg (S), till handlingarna.
Sändlista
Förslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Georgos Moschos
Susanne Lindgren
Sara Hammar
Gunilla Djurberg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/125

§ 63 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende
år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram årsredovisningen för år 2018 avseende
Tidaholms kommun.
Av kommunens 12 strategiska mål är fem gröna, vilket betyder att målen har
uppnåtts, medan sju är gula vilket indikerar att kommunen närmat sig målen
med inte uppnått dem.
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 17,3 mnkr för år 2018 vilket
motsvarar 2,4 % av skatter och bidrag. Det ekonomiska resultatmålet för år
2018 är 2,7 % vilket innebär att resultatmålet inte uppnås.
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god
ekonomisk hushållning, det så kallade balanskravet. Det framgår av
utredningen att Tidaholms kommun klarar balanskravet år 2018.
Investeringar för år 2018 uppgår till 83,0 mnkr. Detta är 44,8 mnkr lägre än
budget. Detta beror främst på att byggnation av LSS-boende kommer ske av
annan aktör samt att investeringar inom vatten- och avloppsverket och
renhållningsverket inte blivit genomförda. Ombudgeteringar till år 2019
föreslås uppgå till 39,1 mnkr.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 68/2019 ” Beslut om årsredovisning för
Tidaholms kommun avseende år 2018”, 2019-04-03.
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2018”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2019-03-22.
 Investeringsredovisning 2018 med ombudgeteringar.
 Årsredovisning Tidaholms kommun 2018.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 26/2019 ”Information om
årsredovisning för Tidaholms kommun avseende år 2018”,
2019-03-20.
 Verksamhetsberättelse miljö och byggnadsnämnd 2018.
 Verksamhetsberättelse teknisk nämnd 2018.
 Verksamhetsberättelse kultur- och fritid 2018.
 Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnd 2018.
 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2018.
 Verksamhetsberättelse social- och omvårdnadsnämnd 2018 .
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
2018 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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ett överskott på 17,3 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen
visar att kravet på balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens
krav.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2018 års årsredovisning
enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett överskott på 17,3
mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/125

§ 64 Information om revisionsrapport avseende verksamhetsår
2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen informerar kommunfullmäktige om revisionsrapporten för
verksamhetsår 2018.
Beslutsunderlag
 Revisionsberättelse för år 2018 med bilagor, revisorerna i Tidaholms
kommun, 2019-05-09
Förslag till beslut
- Komunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
 Komunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sändlista
Revisorerna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 65 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder
avseende verksamhetsår 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Prövningen avser
det föregående verksamhetsåret och det är den politiska organisationen med
de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i ansvarsfrågan för föregående års
verksamhet senast 31 juli.
Kommunfullmäktige ska:
 Bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras om det inte är
uppenbart obehövligt.
 Besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från
kommunfullmäktige. Beslutet ska motiveras.
Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om
ansvarsfrihet och anmärkning.
För att kunna pröva ansvar måste det finnas tillgång till information som är
saklig och oberoende. Till grund för kommunfullmäktiges prövning och beslut i
ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning. Med sin granskning undersöker
och prövar revisorerna om verksamheten, styrningen och ekonomin är
ändamålsenlig, effektiv och tillförlitlig. Granskningens resultat ska ge underlag
till ansvarsprövningen men också till förändring och utveckling i verksamheten.
Revisorerna bedömer i sin revisionsberättelse för år 2018 att kommunstyrelse,
nämnder och beredningar i Tidaholms kommun i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande, att nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit
tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker att nedan nämnda styrelse, nämnder och beredningar
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2018:
 Kommunstyrelsen
 Social- och omvårdnadsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Miljö- och byggnadsnämnden
 Valnämnden
 Gemensam räddningsnämnd (SMS)
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utvecklingsberedningen
Arvodesberedningen

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2018
godkänns.
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att det inte framkommit några
omständigheter som skulle föranleda kommunfullmäktige att fatta ett annat
beslut i ansvarsfrihetsfrågan än det som revisorerna föreslår.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående
ansvarsprövningen för verksamhetsår 2018, 2019-05-11
 Revisionsberättelse för år 2018 med bilagor, revisorerna i Tidaholms
kommun, 2019-05-09
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att
bevilja ansvarsfrihet för nedanstående styrelse, nämnder och
beredning för verksamhetsår 2018 med hänvisning till de förslag och
övriga omständigheter som redovisas i revisorernas berättelse:
- Kommunstyrelsen
- Social- och omvårdnadsnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Tekniska nämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och byggnadsnämnden
- Valnämnden
- Gemensam räddningsnämnd (SMS)
- Utvecklingsberedningen
- Arvodesberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående
styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 2018 med
hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som redovisas i
revisorernas berättelse:
1. Kommunstyrelsen
2. Social- och omvårdnadsnämnden
3. Barn- och utbildningsnämnden
4. Tekniska nämnden
5. Kultur- och fritidsnämnden
6. Miljö- och byggnadsnämnden
7. Valnämnden
8. Gemensam räddningsnämnd (SMS)
9. Utvecklingsberedningen
10. Arvodesberedningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Protokollsanteckning
Det framgår på protokollets förstasida vilka ledamöter som inte deltar i
handläggningen av ansvarsfrihet för respektive nämnd och styrelse på grund
av jäv.
Ordförande Erik Ezelius (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet rörande
ansvarsfrihet för:





Kommunstyrelsen, Peter Friberg (M) ersätter som kommunfullmäktiges
ordförande.
Social- och omvårdnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice
ordförande Zelal Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.
Tekniska nämnden, kommunfullmäktiges förste vice ordförande Zelal
Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.
Miljö- och byggnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice
ordförande Zelal Yesildeniz (S) ersätter som ordförande.

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/103

§ 66 Information om årsredovisning för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige får information om årsredovisning för stiftelsen TidaholmHökensås semesterby avseende år 2018.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 98/2019 ” Information om årsredovisning
för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2018, 201905-08.
 Tjänsteskrivelse ”Information om årsredovisning för stiftelsen
Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2018”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-30.
 Årsredovisning och förvaltningsberättelse Stiftelsen Hökensås
Tidaholm semesterby för 2018.
 Revisionsberättelse stiftelsen Hökensås Tidaholm semesterby för
2018.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/65

§ 67 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg avseende år 2018
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på -387 582 kr. Avvikelsen beror
främst på att vissa kostnader har avvikit i förhållande till budget, bland annat
konsultarvode vid rekrytering samt inköp av informationsmaterial.
Av revisionsberättelsen för år 2018 framgår det att revisorerna tillstyrker
ansvarfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2017.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §1021/2019 ” Beslut om årsredovisning och
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Östra Skaraborg avseende år
2018”, 2019-05-08.
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra
Skaraborg avseende år 2018”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2019-04-10.
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2018.
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2018
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 att godkänna årsredovisning för år 2018 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

14

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-27

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
 att godkänna årsredovisning för år 2018 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.
Sändlista
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/222

§ 68 Beslut om besvarande av motion om öppettider i Forshallens
simhall och relaxavdelning
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att kommunens simhall med
tillhörande relaxavdelning är så pass populär att det emellanåt kan upplevas
trångt att besöka den. Motionärerna yrkar på att simhallen och relaxen i
Forshallen ska utöka sina öppettider så att fler besökare kan besöka den fina
anläggningen.
Motionen har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har
föreslagit avslag till motionen då motionen inte kan genomföras eller
prioriteras inom nuvarande givna ekonomiska ramar för kultur- och
fritidsnämnden. Tekniska nämnden har föreslagit bifall under förutsättning att
nämnden får täckning för de ökade kostnader som förslaget för med sig.
Det framgår av § 1 i kultur- och fritidsnämndens reglemente att det är kulturoch fritidsnämnden som ansvarar för kommunens inomhusbad. Det är således
upp till kultur- och fritidsnämnden att fatta beslut om utökade öppettider för
detsamma. Med anledning av detta ställer kommunledningsförvaltningen sig
bakom kultur- och fritidsnämndens beslut om att föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 107/2019 ” Beslut om besvarande av
motion om öppettider i Forshallens simhall och relaxavdelning”, 201905-08
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om utökade öppettider i
Forshallens simhall och relaxavdelning”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2019-01-17.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29/2019 ”Beslut om begäran om
komplettering av barnrättsbedömning gällande motion om öppettider i
Forshallens simhall och relaxavdelning”, 2019-03-19.
 Barnrättsbedömning ”Komplettering av barnrättsbedömning”,
2019-02-25.
 Tekniska nämndens beslut § 111/2018 ”Beslut om yttrande över
remitterad motion om utökade öppettider simhall och relaxen i
Forshallen”, 2018-10-18.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 74/2018 ”Motion om utökade
öppettider simhall och relax i Forshallen”, 2018-09-12.
 Motion om utökade öppettider i Forshallens simhall och relaxavdelning
(M, C, L, MP), 2018-05-28.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen om utökade öppettider i Forshallens simhall och
relaxavdelning.
- Michelle Hjerp Holmén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om utökade öppettider
i Forshallens simhall och relaxavdelning.
Sändlista
Förslagsställaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/207

§ 69 Beslut om exploatering av område två på Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Det har beslutats om ett nytt bostadsområde på Rosenberg. Området är
indelat i två etapper, område ett och område två.
Exploateringen av område ett pågår. För att kunna påbörja exploatering av
område två och erbjuda tomter till försäljning även där måste området
färdigställas under år 2019. Detta kräver att 7,25 mnkr avsätts i
investeringsbudgeten för år 2019 samt att ytterligare 13 mnkr avsätts i
investeringsbudgeten för år 2020. Dessa medel kommer sedan tillbaka till
kommunen i form av intäkter för tomtförsäljning i takt med att tomterna säljs.
Om projektet håller sig inom den presenterade kalkylen kommer denna
utökning av investeringsbudgeten inte påverka kommunens likviditet på cirka
fem års sikt.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 103/2019 ” Beslut om exploatering av
område två på Rosenberg”, 2019-05-08.
 Tjänsteskrivelse ”Exploatering område 2 Rosenberg”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2019-04-15.
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 36/2019 ”Beslut om budget för
exploateringsområde Rosenberg”.
 Kalkyl investeringsprojekt ”Exploatering Rosenberg”.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 7,25
mnkr i investeringsbudget för år 2019 samt 13 mnkr för år 2020 för att
färdigställa exploatering av område 2 på Rosenberg.
- Tony Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 7,25 mnkr i investeringsbudget
för år 2019 samt 13 mnkr för år 2020 för att färdigställa exploatering av
område 2 på Rosenberg.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign
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2019/53

§ 70 Beslut om utbetalning av partistöd år 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-08- 25 lokala regler för kommunalt partistöd i
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti
och år (46 500 kronor år 2019), samt
- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per
mandat och år (6 975 kronor år 2019).
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret,
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning och
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven
tid utbetalas inget stöd.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år
2019 ska utgå enligt följande:
Antal
mandat
för vilka
Parti
en vald
ledamot
är
fastställd
Socialdemokraterna
18
Moderaterna
7
Sverigedemokraterna
5
Centerpartiet
3
Liberalerna
3
Kristdemokraterna
2
Miljöpartiet
1
Vänsterpartiet
2
Totalt
41

Grundstöd

Mandatstöd

46 500
46 500
46 500
46 500
46 500
46 500
46 500
46 500

125 550 kr
48 825 kr
34 875 kr
20 925 kr
20 925 kr
13 950 kr
6 975 kr
13 950 kr

Totalt
partistöd

172 050 kr
95 325 kr
81 375 kr
67 425 kr
67 425 kr
60 450 kr
53 475 kr
60 450 kr
657 975 kr

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45/2019 ” Beslut om
utbetalning av partistöd år 2019”, 2019-04-24.
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd år 2019”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-10.
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport.
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg.
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för
år 2019 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet
med redovisad förteckning.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2019 ska utgå till
politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad
förteckning.
Sändlista
Samtliga partier
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/109

§ 71 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
med anledning av införande av e-förslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidie har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram underlag för att ersätta medborgarförslag med e-förslag.
Kansliavdelningen arbetar med ärendet.
Första steget i införandeprocessen är att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning för att lägga till nya bestämmelser om e-förslag.
Kansliavdelningen har tagit fram ett utkast till reviderad arbetsordning som har
stämts av med kommunfullmäktiges presidie.
Nästa steg är att ta fram en riktlinje för e-förslag som närmare kommer
presentera hur förslagen ska hanteras och fungera. Riktlinjen ska antas av
kommunstyrelsen och väntas vara klar till kommunstyrelsens sammanträde i
juni.
Därefter ska kommunledningsförvaltningen ta fram en kommunikationsplan
samt starta upp det system som ska hantera e-förslagen.
När ovanstående är gjort kommer e-förslagen lanseras. Detta väntas ske
under september eller oktober månad. När e-förslagen är lanserade kommer
arbetsordningen tas upp till revidering igen för att ta bort bestämmelserna om
medborgarförslag som då har ersatts med e-förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 105/2019 ” Beslut om revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av införande av eförslag”, 2019-05-08.
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
med anledning av införande av e-förslag”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2019-03-29.
 Barnrättsbedömning, 2019-03-29.
 Utkast reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
 Skrift från Sveriges kommuner och landsting ”E-förslag steg för steg”.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med upprättat förslag.
- Zelal Sara Yesildeniz (S) framför ett tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag att meningen ”E-förslag ska beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes om
inte särskilda skäl föranleder längre handläggningstid.” byts ut till
texten ”E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska
beredas”.
Ordförandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det, förutom kommunstyrelsens förslag till beslut, finns
ett tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Yesildeniz 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 revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med upprättat förslag efter gjorda
textredigeringar.

Sändlista
Samtliga nämnder

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/319

§ 72 Beslut om entledigande från uppdrag Susanne Lindgren (S)
Sammanfattning av ärendet
Susanne Lindgren (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om entledigande från uppdrag Susanne
Lindgren (S)”, kanslichef Anna Eklund, 2019-05-15.
 Begäran om entledigande, 2019-05-02
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Susanne Lindgren (S) från
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Susanne Lindgren (S) från
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Sändlista
Susanne Lindgren
Länsstyrelsen
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2018/319

§ 73 Beslut om entledigande från uppdrag Arne Andersson (S)
Sammanfattning av ärendet
Arne Andersson (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om entledigande från uppdrag Arne
Andersson (S)”, kanslichef Anna Eklund, 2019-05-15.
 Begäran om entledigande, 2019-05-06.
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Arne Andersson (S) från
sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Arne Andersson (S) från
sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden.
Sändlista
Arne Andersson
Länsstyrelsen
Valberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
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2018/401

§ 74 Beslut om entledigande från uppdrag Sofie Spetz (S)
Sammanfattning av ärendet
Sofie Spetz (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om entledigande från uppdrag Sofie Spetz
(S)”, kanslichef Anna Eklund, 2019-05-15.
 Begäran om entledigande, 2019-05-12.
Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sofie Spetz (S) från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sofie Spetz (S) från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Sändlista
Sofie Spetz
Valberedningen
Kommunstyrelsen
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2019/14

§ 75 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 20.00.
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Justerandes sign

Justerandes sign

26

Utdragsbestyrkande

