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Digitalt och Stora salen, Bibliotekshuset, 2021-05-31 kl:18:00-21.20  
§§ 59-81 

 
Beslutande 
 Erik Ezelius (S) ordförande ej § 66.1, § 66.2, § 66.4, § 66.7, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e vice 
ordförande ej § 66.1, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S) ej § 66.1, 
Bengt Karlsson (S) ej § 66.1, § 66.5, Lena Andersson (S) ej § 66.1, § 66.3, § 66.8, Tony 
Pettersson (S) ej § 66.1, § 66.4, Anna Zöögling (S) ej § 66.1, § 66.2, Cathrine Karlsson (S) ej § 
66.1 § 66.2 § 66.4, Othmar Fiala (S) ej § 66.1, § 66.3, § 66.8, Per-Erik Thurén (S) ej § 66.1, § 
66.2, Michelle Hjerp Holmén (S) ej § 66.1. § 66.5, Håkan Joelsson (S) ej § 66.2, Ulla Brissman 
(S) ej § 66.5, § 66.6, Hajrudin Abdihodzic (V) ej § 66.1, Lisbeth Ider (V) ej § 66.3, Karin 
Olofsson (MP) ej § 66.1, § 66.6, Torgny Hedlund (KD) ej § 66.7 , Ulf Persson (C) ej § 66.3, § 
66.8, Anneli Sandstedt (C) ej § 66.5 , Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L) ej § 66.1, 
Ingemar Johansson (L) ej § 66.4, Birgitta Andersson (L) ej § 66.1, § 66.2, § 66.6, Peter Friberg 
(M) ej § 66.1, § 66.2, Ambjörn Lennartsson (M) ej § 66.1, § 66.4, Ida Davidsson (-) ej § 66.1, § 
66.3, Gunilla Dverstorp (M) ej § 66.4, § 66.6, Johan Liljegrahn (M) ej § 66.1, § 66.3, § 66.5, § 
66.8, Ulf Alteg (M) ej § 66.3, § 66.7, Henrik Granqvist (M) ej § 66.4, Marika Lund (SD) ej § 66.1, 
§ 66.3 , Lennart Nilsson (SD) ej § 66.1, § 66.2, § 66.4 § 66.6 , Per Nordström (SD) ej § 66.2 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ingvar Jansson (S) ej § 66.2 § 66.5 , Malin Andersson (S) ej § 66.1, § 66.3, § 66.8, Kent 
Persson (S) ej § 66.4, Emma Graaf (S) ej § 66.2, Krister Wäring (S) ej § 66.2 
 
Ersättare 
Henrik Vang (V) ej § 66.7, Christopher Vipond (MP) ej § 661, ej § 66.4, ej § 66.5, Anna Wik 
(MP), Mikael Hallin (C) ej § 66.1, Jenny Svensson (L) ej § 66.3, Mathias Lundgren (L), Fredrik 
Kvist (M) ej § 66.2, Camilla Graaf (-) ej § 66.2, Per-Erik Vrang (M) ej § 66.5 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
 
Övriga 
Jan-Olof Sandberg, ordförande kommunrevisionen § 65 
 
Justering 
Utses att justera: Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD) 
Justeringens tid: 2021-06-08 
 

Underskrift sekreterare-  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Erik Ezelius (S) 

Underskrift justerare  
 Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
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2021/10 

§ 59 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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 
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2021/12 

§ 60 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen 
angående ny ersättare i kommunfullmäktige Krister Wäring (S) till 
handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från Mediapoolen 
till handlingarna.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från stiftelsen 
Sveriges nationaldag till handlingarna.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 62/2021 till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om att inrätta en 
återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat 
avfall till kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om porrfilter i 
förskola och skola till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
 Beslut från Länsstyrelsen om ersättare Krister Wäring (S) i 

kommunfullmäktige 2021-04-27. 
 Skrivelse från Mediapoolen, 2021-05-11. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 62/2021 ” Beslut om 

fastställande av tomtpris för tomtkö i Kungslena”, 2021-04-22. 
 Skrivelse från stiftelsen Sveriges nationaldag ”låt oss fira 

nationaldagen- och bära flaggan!” 2021-05-06 
 Motion från Karin Olofsson (MP) om att inrätta en återbrukscontainer 

på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall. 
 Motion från Zelal-Sara Yesildeniz (-) om porrfilter i förskola och skola.  

 
Sändlista 
Krister Wäring 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Karin Olofsson  
Zelal-Sara Yesildeniz
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2021/161 

§ 61 Besvarande av interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående hur kommunen ska hantera 
standardkostnader i resursfördelningsmodellen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingemar Johansson (L) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
04-26 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hur 
kommunen ska hantera standardkostnader i resursfördelningsmodellen utifrån 
den kritik som kommunens tjänstemän ger i Deloittes rapport.    
 
Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S) har besvarat 
interpellationen skriftligt och ger ett muntligt svar vid sammanträdet.  
 
Ingemar Johansson (L), Runo Johansson (L), Karin Olofsson (MP), Anna-
Karin Skatt (S), Ingemar Johansson (L), Runo Johansson (L), Henrik Vang 
(V), Anna-Karin Skatt (S), Ingemar Johanssons (L), Henrik Vang (V) lämnar 
replik i interpellationsdebatten. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 
besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Interpellation från Ingemar Johansson (L). 

 
Sändlista 
Ingemar Johansson 
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2020/224 

§ 62 Beslut om besvarande av motion - minska digitalt utanförskap 
vid röstning av Tidaholmsförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad vad gäller 
yrkandet om att ta fram ett kompletterande system. 

 Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens yrkande att publicera 
inkomna förslag i Västgötabladet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) beskriver i en motion att de 
blivit kontaktade av ett flertal tidaholmare som inte har kunnat ”gilla” 
Tidaholmsförslag. Anledningarna har varierat och berott på att man till 
exempel inte har teknisk utrustning eller datakunskap, vilket har gjort det 
omöjligt att uttrycka sin åsikt. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunen arbetar fram ett kompletterande system 
som inte ökar den digitala klyftan, och att kommunen publicerar inkomna 
Tidaholmsförslag i Västgötabladet. 
 
Under våren och sommaren 2020 inkom även synpunkter till kansliet, från 
medborgare som framhåller att de upplever att de inte kan lämna in e-förslag 
och/eller rösta då de inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en 
postadress. Synpunkterna ledde till att man i tjänsteskrivelsen till den årliga 
översynen av Riktlinje för E-förslag skrev in ”Förvaltningen kommer även 
framledes att ta fram och tillhandahålla en pappersblankett tillgänglig i 
stadshusets reception så att medborgare utan tillgång till digitala verktyg kan 
lämna in sina förslag skriftligt. Förslagen skrivs sedan in manuellt i systemet 
av förvaltningen och kommunikationen med förslagsställare hanteras via 
telefon. Förvaltningen kommer även att, via telefon, ta emot röster. Det 
kommer däremot att vara ett krav att varje enskild person som vill rösta själv 
kontaktar förvaltningen och uppger sina kontaktuppgift.” 
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att första förslaget i motionen 
har tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller det andra förslaget i motionen anser 
kommunledningsförvaltningen att kommunens informations- och 
kommunikationskanaler även i fortsättningen ska användas i första hand. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen 
vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta fram ett kompletterande 
system. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå 
motionens yrkande att publicera inkomna förslag i Västgötabladet. 
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- Birgitta Andersson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Anderssons förslag.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Anderssons förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Anderssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
 
JA: 19 
NEJ: 19 
AVSTÅR:1 
 
Följande röstar JA:  
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Malin Andersson (S), Kent Persson (S), Emma Graaf (S), Per-Erik Thurén (S), 
Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Ingvar Jansson (S), Krister 
Wäring (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Erik 
Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (MP), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt 
(C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla 
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
 
Följande AVSTÅR: Peter Friberg (M) 
 
Ordförande konstaterar att 19 ledamöter röstat bifall för kommunstyrelsens 
förslag och 19 ledamöter röstat bifall för Anderssons förslag. Ordförande 
nyttjar därefter sin utslagsröst till förmån åt kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 113/2021, ”Beslut om besvarande av 

motion - minska digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag”, 
2021-05-05. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion - minska digitalt 
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag” sekreterare Karin 
Hammerby, 2021-03-08. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2020, ”Handlingar att anmäla”, 2020-
05-25. 

 Motion om röstning Tidaholmsförslag, MP och L, 2020-05-18. 
 
Sändlista 
Karin Olofsson 
Birgitta Andersson 
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2020/47 

§ 63 Beslut om besvarande av motion - att fullmäktige snarast låter 
upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) med flera har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter 
upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 
 
Kommunledningsförvaltningen och därefter kommunstyrelsens arbetsutskott 
har berett ärendet och föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-13 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll 
inte var helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därefter gjort en redogörelse för samtliga 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan.  
 
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av 
tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en 
åtgärdsplan för att få en budget i balans”, kanslichef Anna Eklund, 2020-12-
16. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms kommun redan 
har ett system för upprättande av åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans 
vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner tas däremot fram av 
respektive nämnd då nämnden, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, 
är ansvarig för att anpassa sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen. Dessa åtgärdsplaner följs sedan upp av 
kommunstyrelsen som en del av tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför kommunstyrelsen 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen.  

- Gunilla Dverstorp (M), Runo Johanssons (L) och Ambjörn Lennartsson 
(M) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

- Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S) och 
Malin Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Dverstorps med fleras förslag.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Dverstorps med fleras förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Dverstorps med fleras förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 20 
NEJ: 19 
 
Följande röstar JA:  
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Malin Andersson (S), Kent Persson (S), Emma Graaf (S), Per-Erik Thurén (S), 
Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Ingvar Jansson (S), Krister 
Wäring (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Marika Lund (SD), Erik Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (MP), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt 
(C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M) Ambjörn Lennartsson (M), Ida 
Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), 
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 114/2021 ”Beslut om besvarande av 

motion - att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans”, 2021-05-05. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter 
upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans – efter 
återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03. 

 Kommunstyrelsens beslut § 17/2021, ”Beslut om besvarande av 
motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att 
få en budget i balans”, 2021-01-13. 
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 Arbetsutskottets beslut § 150/2020, ”Beslut om besvarande av motion 
om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en 
budget i balans”, 2020-12-16. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige 
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans”, 
kanslichef Anna Eklund, 2020-12-16. 

 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.  

 
Sändlista 
Gunilla Dverstorp
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2021/101 

§ 64 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun år 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2020 års årsredovisning 
enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till ett överskott på 18,8 
mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapport över 
avtalssamverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sammanställt årsredovisningen för 2020.  
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 18,8 mnkr. Detta är en förbättring 
av resultatet jämfört med 2019 med 4,0 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till – 
4,3 mnkr.  
 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att 
kommunen delvis uppnår vart och ett av de 11 strategiska mål som hör till 
målområdena Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv, 
Livslångt lärande samt Attraktiv arbetsgivare. Tidaholms kommun når målet 
om en god ekonomisk hushållning år 2020. Denna värdering bygger på att 
kommunen delvis har uppnått 11 strategiska mål samt har uppnått det 
finansiella målet om soliditet och närmat sig det finansiella målet för 
kommunens resultat. 
 
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning, det så kallade balanskravet. Det framgår av balans-
kravsutredningen att Tidaholms kommun år 2020 klarar balanskravet 
 
Investeringar för 2020 uppgår till 115,0 mnkr. Detta är 48,5 mnkr lägre än 
budget. Detta beror främst på att investeringsprojektet, Förskola på 
Rosenbergsområdet, lokaler för verksamheten Barnens hus samt renovering 
av lokaler för AME inte är klara enligt tidsplanen. 
 
Kommunstyrelsen har 2019-11-27, § 211/2019, beslutat att i samband med 
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. 
Nämnderna har därför fattat beslut om att godkänna en rapport över 
samverkansavtal. Dessa rapporter har sedan kommunledningsförvaltningen 
sammanställt till en övergripande rapport för kommunen.  
 
Förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
2020 års årsredovisning enligt upprättat förslag. Resultatet uppgår till 
ett överskott på 18,8 mnkr. Balanskravsutredningen i årsredovisningen 
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visar att kravet på balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens 
krav. 

 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

rapport över avtalssamverkan. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 68/2021, ” Beslut om årsredovisning, 

verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2020”, 2021-04-
07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse för år 2020”, ekonomichef Henrik Johansson 

 Rapport avtalssamverkan 2021, 2021-03-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25/2021 ”Beslut om 

godkännande av rapport om avtalssamverkan 2021”, 2021-02-25. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12/2021 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-23. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut  §16/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-23. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 17/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-18. 

 Underskott och Överskott nämnder Tidaholms kommun, 2021-03-29 
 Investeringsbilaga 2020 inklusive ombudgeteringar, 2021-03-29 
 Årsredovisning 2020 Tidaholms kommun, 2021-03-29 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder
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2021/101 

§ 65 Information om revisionsberättelse verksamhetsår 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen informerar kommunfullmäktige om revisionsrapporten för 
verksamhetsår 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för år 2020 med bilagor, revisorerna i Tidaholms 

kommun, 2021- 04-14. 
 
Sändlista 
Revisorerna
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2021/101 

§ 66 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
avseende verksamhetsår 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående 
styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 2020 med 
hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som redovisas i 
revisorernas berättelse: 
1. Kommunstyrelsen 
2. Social- och omvårdnadsnämnden 
3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 
5. Kultur- och fritidsnämnden 
6. Valnämnden 
7. Jävsnämnden 
8. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 
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 juni.  
 
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 framför i sin revisionsberättelse att de är starkt kritiska till social- 
och omvårdnadsnämndens styrning och ledning avseende det ekonomiska 
utfallet. Revisorerna framhåller att de gör denna bedömning trots de 
försvårade omständigheter (Covid-19) som nämnden inte kunnat styra över 
samt att nämnden påvisat att de har agerat och vidtagit åtgärder under 2020 
för att komma tillrätta med sitt budgetunderskott. Revisorerna framhåller att de 

16



 2/4 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

är mycket oroade över den ekonomiska utvecklingen inom social- och 
omvårdnadsnämnden de senaste åren och därför under 2021 kommer att ha 
extra uppföljning av social- och omvårdnadsnämnden.  
Revisorerna framför vidare i sin revisionsberättelse att de är starkt kritiska till 
barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning i sin helhet och till 
bristerna i arbetsmiljön och att nödvändiga åtgärder inte vidtagits för att 
förbättra arbetsklimatet. Revisorerna framhåller även att det föreligger en risk 
att förtroendet för hela kommunen har påverkats negativt. Revisorerna 
uppmanar därför barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön. Revisorerna kommer att fortsätta att följa upp 
utvecklingen av arbetsmiljön inom nämndens område under 2021. 
Revisorerna uppmanar även nämnden att under 2021 vid behov och i god tid 
vidta nödvändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans då hela nämndens 
underskott inte härstammar från pandemins effekter på verksamheten.  
 
Revisorerna riktar också kritik mot kommunstyrelsen med anledning av 
bristande styrning och ledning ur ett uppsiktspliktsperspektiv, detta då 
kommunstyrelsen borde ha agerat tidigare och mer kraftfullt.  
 
Revisorerna bedömer vidare i sin revisionsberättelse för år 2020 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 
2020: 

 Kommunstyrelsen 
 Social- och omvårdnadsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Valnämnden 
 Jävsnämnden 
 Gemensam räddningsnämnd (SMS) 
 Arvodesberedningen 

 
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2020 
godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges presidium kan konstatera att det inte finns någon, av 
kommunfullmäktige, vald arvodesberedning och att kommunfullmäktige därför 
inte ska behandla ansvarsfrihet för denna.  
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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.  
 
Kommunfullmäktiges presidium är dock allvarligt oroad över den kraftfulla 
kritik revisorerna finner anledning rikta mot social- och omvårdnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för verksamhetsåret 
2020, liksom för föregående verksamhetsår. Ordförande i respektive nämnder 
och styrelse har fullmäktiges särskilda ansvar att leda arbetet inom respektive 
verksamhet och tillse att fattade beslut efterlevs.  
 
Kommunfullmäktiges presidium uppmanar berörda nämnder och styrelsen 
vidtaga lämpliga åtgärder, mot bakgrund av revisorernas kritik, för att redovisa 
en ekonomi i balans och en tillfredsställande arbetsmiljö.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bevilja ansvarsfrihet för nedanstående styrelse, nämnder och 
beredning för verksamhetsår 2020 med hänvisning till de förslag och 
övriga omständigheter som redovisas i revisorernas berättelse: 
 Kommunstyrelsen 
 Social- och omvårdnadsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Valnämnden 
 Jävsnämnden 
 Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse ” Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående 

ansvarsprövningen för verksamhetsår 2020”, 2021-05-04. 
 Revisionsberättelse för år 2020 med bilagor, revisorerna i Tidaholms 

kommun, 2021-04-14. 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna  
 
Upplysningar 
 
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: 
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 Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges andre vice ordförande Krister 
Rohman (KD) ersätter som ordförande. 

 Social- och omvårdnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Zelal Sara Yesildeniz (-) ersätter som ordförande. 

 Samhällsbyggnadsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande Zelal Sara Yesildeniz (-) ersätter som ordförande. 

 Jävsnämnden, kommunfullmäktiges förste vice ordförande Zelal Sara 
Yesildeniz (-) ersätter som ordförande. 
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2021/147 

§ 67 Beslut om årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 
2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 

Kommunalförbund. 
 att bevilja direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas 
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 620 tkr att jämföra med budgeterat 
resultat på 28 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva resultatet 
främst beror på lägre kostnader förknippade med hyra av mötes- och 
konferenslokaler för t ex politiska möten, nätverksträffar och event, samt 
uteblivna resekostnader. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
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. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 

Kommunalförbund. 
 att bevilja direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 109/2021 ”Beslut om årsredovisning 

Skaraborgs kommunalförbund 2020”, 2021-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Årsredovisning Skaraborg 

Kommunalförbund 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08. 
 Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2020. 
 Skaraborgs Kommunalförbund – PwC, Granskning av 

årsredovisning 2020, 2021-03-30. 
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 Skaraborg Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2020, 2021-
03-30. 

 Protokollsutdrag § 24/2020 ”Årsredovisning 2020 - Skaraborgs 
kommunalförbund”, 2020-03-30. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Skaraborgs kommunalförbund 
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2021/152 

§ 68 Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 332 072 kr (-100 092 år 2019) kr. 
Resultatet skiljer sig med 876 072 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror 
främst på att personalkostnaderna för förbundschef har varit lägre samt att 
kompetensutvecklings- och andra samverkansinsatser som har minskat i 
omfattning på grund av pandemin. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
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. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 110/2021 ”Beslut om årsredovisning 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020”, 2021-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet 

Östra Skaraborg 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08. 
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
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Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
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2021/154 

§ 69 Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att: 
 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsår 2020. 
 
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 färre än 
budgeterat. Det lägre utfallet beror på pandemin och dess påverkan på 
kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov.   
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2021 ”Beslut om årsredovisning 

Tolkförmedling Väst 2020”, 2021-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-12. 
 Protokollsutdrag 2021-04-09 Tolkförmedling Väst § 431 

”Årsredovisning 2020”. 
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2020. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Tolkförmedling Väst 
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2021/37 

§ 70 Beslut om utbetalning av partistöd 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2021 ska utgå till 
politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad 
förteckning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen 
för kommunalt partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden  
2015-2018. Reglerna innebär bland annat att: 

 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person 
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet. 

 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. 

 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet.  

 
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 (47 600 kronor år 2021), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per 
mandat och år (7 140 kronor år 2021). 

 
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 
2021 ska utgå enligt följande: 
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Parti 

Antal 
mandat 
för vilka 
en vald 
ledamot 

är 
fastställd 

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 47 600 128 520 176 120 
Moderaterna 7 47 600 49 980 97 580 
Sverigedemokraterna 5 47 600 35 700 83 300 
Centerpartiet 3 47 600 21 420 69 020 
Liberalerna 3 47 600 21 420 69 020 
Kristdemokraterna 2 47 600 14 280 61 880 
Vänsterpartiet 2 47 600 14 280 61 880 
Miljöpartiet 1 47 600 7 140 54 740 
Totalt 41 380800 292 740 673 540 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 
år 2021 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet 
med redovisad förteckning. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 105/2021 ”Beslut om utbetalning av 

partistöd 2021”, 2021-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd 2021”, kommunsekreterare 

Karin Hammerby, 2021-03-31. 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport. 
 Miljöpartiet - 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. 
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga partier 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/128 

§ 71 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Tidaholms kommun 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad rapport samt att 
lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som 
sedan redovisas i form av en rapport.  
 
Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
visar att resultatet väsentligt har förbättrats. Rapporteringen av arbetsskador 
och tillbud fungerar, men kommunen har ett fortsatt arbete kring att öka 
andelen tillbud i en förhoppning att minska arbetsskadorna.  
 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket de 
senaste åren, men det kvarstår några förbättringsområden. Dessa är kring 
skyddsombud, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande 
arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.  
 
Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god. 
Områdena som är bäst är kring befogenheter, kunskap om verksamhetens 
mål och stödet av överordnad chef samt chefskollegor. Däremot finns stora 
förbättringsområden kring antalet underställda och administrativ hjälp. De 
uttrycker också en hög arbetsbelastning och svårigheter att ta rast och paus 
på dagarna.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad rapport samt att lägga den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 98/2021 ”Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, personalstrateg Sofia 
Petersson, 2021-03-22. 

 Rapport årlig uppföljning 2020 Tidaholms kommun. 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Personalavdelningen 
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Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/259 

§ 72 Beslut om reviderat färdtjänstreglemente 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat 
färdtjänstreglemente att gälla från och med den 1 juli 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att hantera frågor som avser 
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive 
kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i 
Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger många 
fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler.  
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med den 1 
juli 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut §96/2021 ” Beslut om reviderat 

färdtjänstreglemente”, 2021-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om reviderat färdtjänstreglemente”, 

sekreterare Karin Hammerby, 2021-04-26. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29/2021 ”Beslut om yttrande om 

tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente”, 2021-03-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, 

färdtjänstreglemente”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2021-03-02. 

28



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 

om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Skaraborgs kommunalförbund 
 

29



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-31 
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2018/406 

§ 73 Beslut om entledigande från uppdrag Fannie Levin (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fannie Levin (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Fannie Levin (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
social- och omvårdnadsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Fannie 
Levin (S) från sitt uppdrag som ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från Fannie Levin (S), 2021-05-02. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Fannie Levin 
Personalavdelningen 
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2018/406 

§ 74 Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Fannie Levin (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att utse Alexander Lagerholm (S) till 
ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2021-05-31 
till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-05-31 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Fannie Levin (S). 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
Alexander Lagerholm (S) till ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Fannie Levin. 

 
Sändlista 
Alexander Lagerholm 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Personalavdelningen 
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2018/406 

§ 75 Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Camilla Graaf (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunilla Dverstorp (M) till ersättare 
i social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-
12-31. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-04-26 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Camilla Graaf (-). 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
Gunilla Dverstorp (M) till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden 
för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Camilla Graaf 

 
Sändlista 
Gunilla Dverstorp 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Personalavdelningen 
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2018/128 

§ 76 Fyllnadsval av nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt efter Per-
Erik Thurén (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda Boudin (S) till nämndeman i 
Skaraborgs Tingsrätt för återstående tid av mandatperiod 2020-2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde 2021-04-12 att 
entlediga Per-Erik Thurén från sitt uppdrag som nämndeman vid Skaraborgs 
Tingsrätt.  
 
Skaraborgs Tingsrätt har även 2021-04-08 beslutat att entlediga Per-Erik 
Thurén från uppdraget som nämndeman 
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av nämndeman för 
återstående tid av mandatperioden 2020-2023.  
 
Förslag till beslut 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Linda 
Boudin (S) till nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt för återstående tid 
av mandatperiod 2020-2023.  

 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Skaraborgs Tingsrätt ”Val av nämndeman”, 2021-04-08  

 
Sändlista 
Linda Boudin 
Skaraborgs Tingsrätt 
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2018/406 

§ 77 Beslut om entledigande från uppdrag Katarina Persson Hill 
(C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Katarina Persson Hill (C) 
från sitt uppdrag som ledamot i social- och omvårdnadsnämnden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Katarina Persson Hill (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i social- och omvårdnadsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Katarina 
Persson Hill (C) från sitt uppdrag som ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från Katarina Persson Hill, 2021-04-23. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Katarina Persson Hill 
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2018/406 

§ 78 Fyllnadsval av ledamot i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Katarina Persson Hill (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Josette Rask (C) till ledamot i 
social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-
31.  

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Louise Vind (C) till ersättare i 
social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-
31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-05-31 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Katarina Persson Hill (C). 
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ledamot i social- 
och omvårdnadsnämnden.  
 
Förslaget innebär att det även behöver förrättas ett fyllnadsval av ersättare till 
social- och omvårdnadsnämnden efter Josette Rask (C). 
 
Förslag till beslut 

- Lennart Axelsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
Josette Rask (C) till ledamot i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

- Lennart Axelsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
Louise Vind (C) till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Katarina Persson Hill (C). 

 
Sändlista 
Josette Rask 
Louise Vind 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Personalavdelningen 
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2018/402 

§ 79 Beslut om entledigande från uppdrag Ulf Alteg (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ulf Alteg (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ulf Alteg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Ulf Alteg 
(M) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-05-18. 

 
Sändlista 
Ulf Alteg
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2018/402 

§ 80 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Ulf Alteg (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Liljegrahn (M) till ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-05-31 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Ulf Alteg (M).  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Johan Liljegrahn (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Ulf Alteg. 

 
Sändlista 
Johan Liljegrahn 
Barn- och utbildningsnämnden
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2021/10 

§ 81 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 21.20. 
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