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§ 11 Godkännande av dagordning 
KS 2022/10 

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 besluta att godkänna dagordningen. 
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§ 12 Handlingar att anmäla 
KS 2022/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion från Anna-Karin Skatt (S) och Lena 

Andersson (S) om gående skolbuss till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

- Motion från Anna-Karin Skatt (S) och Lena Andersson (S) om gående skolbuss. 

Sändlista 
Anna-Karin Skatt 
Lena Andersson  
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§ 13 Information om Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborgs verksamhet 
KS 2022/6 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ger en information till kommunfullmäktige 
om verksamheten.  

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 14 Beslut om besvarande av motion om porrfilter 
i förskola och skola 
KS 2021/209 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion om porrfilter i förskola och skola.  

Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att verka för att samtliga förskolor och skolor i Tidaholms kommun ska vara fria från 
pornografi samt att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
ett filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i förskolor 
och skolor i Tidaholms kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut, § 108/2021, föreslagit kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. Av yttrandet som ligger till 
grund för nämndens beslut framgår bland annat att kommunen har ett filter som ska blockera 
pornografiskt innehåll. Filtret fungerar när personal eller elever är uppkopplade via kommunens 
nätverk. Kommunen har inte något ytterligare filter eller applikation som blockerar sidor med 
olämpligt material. Elevernas surfande på kommunens dator eller läsplattor utanför skoltid anses 
vara ett föräldraansvar. Med hänsyn till att kommunen redan har ett innehållsfilter arbetar 
kommunen för att förskolor och skolor ska vara fria från pornografi. Kommunlednings-
förvaltningen anser därför att motionen ska anses vara besvarad.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut § 31/2022 ”Beslut om motion om porrfilter i förskolan och 
skolan- en självklarhet”, 2022-02-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-26. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om svar på motion – Porrfilter i 
förskolan och skolan – en självklarhet”, 2021-10-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en 
självklarhet”, Johanna Aldén och Bengt Höglander, 2021-09-23. 

 Yttrande över motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, Bengt 
Höglander, 2021-09-23.  

 Motion om porrfilter i förskola och skola, 2021-05-31. 
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Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Motionären 
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§ 15 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri 
grundskola 
KS 2021/303 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Graaf (-), Ida Davidsson (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller att det framgår av skollagen att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri och att det 
endast får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Enligt 
motionärerna brister Tidaholms kommun i detta på flera skolor. 

Motionärerna framhåller att föräldrar som har barn på skolorna i tätorten uppmanas att lägga ner 
frukt, smörgås, yoghurt eller liknande i barnens skolväska varje dag för att barnen ska orka 
prestera under lektionerna. Enligt motionärerna uppmanas inte föräldrar som har barn på någon 
av ytterskolorna i Tidaholm att packa ner motsvarande mellanmål eftersom skolorna står för 
kostnad för detta. 

Motionärerna menar att det strider mot skollagen att uppmana vårdnadshavare att lägga ner en 
frukt i barnens skolväska varje dag. Motionärerna ställer sig också frågande till hur hanteringen kan 
skilja sig åt mellan olika skolor eftersom samtliga skolor ska följa samma lagstiftning. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att: 

- avgiftsfritt erbjuda alla grundskoleelever i Tidaholms kommun en frukt under förmiddagen 
och på eftermiddagen vid långdagar  

- inte avgiftsfria frukten tas bort på de skolor som idag erbjuder sina elever detta utan att 
det införs på de skolor som idag inte har det. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 133/2021, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 145/2021, föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har slagit fast att det 
inte finns utrymme i budget att erbjuda alla elever frukt på det sätt som motionärerna föreslår 
samt att barn- och utbildningsnämnden ska se till att frågan om frukt till eleverna hanteras på ett 
likartat sätt. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens 
beslut. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
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- Ida Davidsson (-) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

JA: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag 

NEJ: 

Bifall till Davidssons förslag 

Omröstningen utfaller med: 

JA: 37 

NEJ: 2 

Följande röstar JA: 

Runo Johansson (L), Ingemar Johansson, Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Pia Logård (SD), 
Petri Niska (SD), Karin Olofsson (MP), 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),  Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S),Kent Persson (S), 
Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz Larsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Krister Rohman (KD) Christoffer Axelsson (S), Ingvar Jansson (S) 

Följande röstar NEJ: 

Ida Davidsson (-)Camilla Graaf (-)  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 32/2022 ”Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri 

grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2022-02-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9/2022 ”Beslut om besvarande av motion om 

avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2022-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i 

Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-23. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 145/2021 ”Beslut om yttrande gällande motion - 
avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-12-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola för alla elever 
i Tidaholms kommun”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16. 

 Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun,  
2021-11-16. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om remittering av motion 
om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, 2021-10-20. 

 Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 2021-09-27. 

Reservation 
Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Motionärerna 
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§ 16 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
lättillgängliga mensskydd för elever 
KS 2021/272 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att förslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Två personer har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket de framhåller att de under sin skoltid 
själva har erfarit att tillgången till mensskydd inte uppfyller elevernas behov. De anser inte att 
möjligheten att hämta mensskydd hos skolsköterskan är tillräcklig och vill att mensskydd ska finnas 
tillgängligt på toaletten. Enligt förslagslämnarna beräknas mensskydd för en skola kosta 0,5 - 4 kr 
per elev och månad enligt företaget Menssäkrad som är ett av flera företag som erbjuder färdiga 
lösningar för lättillgängliga mensskydd. 

Förslagslämnarna framhåller att deras förslag även är förenligt med delmål 6.2 i de globala målen 
som syftar till att ”säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” samt att 
särskild uppmärksamhet riktas “åt behoven hos kvinnor och flickor”.  

Förslagslämnarna framhåller vidare att såväl andra länder som andra kommuner i Sverige har 
beslutat om gratis mensskydd till elever och att de anser att det är dags för Tidaholms kommun 
att ansluta sig till dessa. Enligt förlagslämnarna får bristen på mensskydd aldrig utgöra ett hinder 
för att kunna delta i undervisningen. 

Förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar att: 

- kommunen utreder förslaget om att sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid 
skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor. 

- kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria 
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och 
mellanstadieskolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 135/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till barn- 
och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 144/292, föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att sätta 
upp automater eller lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium 
samt hög- och mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat. Samt att yrkande nummer två, att 
kommunen utreder de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria 
mensskydd för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor, ska 
avslås.  
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Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse och ett yttrande författat av 
kvalitetsutvecklaren av vilka det bland annat framgår följande. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2021-06-10 behandlat en motion avseende ”alla elevers rätt till 
mensskydd”. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med motiveringen att förslaget i motionen inte kan prioriteras inom ramen för barn- 
och utbildningsnämnden givna ekonomiska ramar. Vidare motiverade nämnden sitt förslag till 
beslut med att det finns en rutin som innebär att elever, vid behov, via skolsköterska kostnadsfritt 
får tillgång till mensskydd. Denna möjlighet finns fortfarande. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslagslämnarna yrkar på att Tidaholms 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska utreda förslaget om att sätta upp automater eller 
lådor med mensskydd vid skoltoaletter på Tidaholms kommuns gymnasium samt hög- och 
mellanstadieskolor samt de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria 
mensskydd för elever på Tidaholms kommunala gymnasium samt hög- och mellanstadieskolor. 

Förvaltningen konstaterar vidare att det, i det yttrande som kvalitetsutvecklaren på barn- och 
utbildningsförvaltningen har tagit fram, finns en utredning om att sätta upp automater med 
mensskydd som även inkluderar en kostnadsberäkning.  

Förvaltningen gör därför bedömningen att barn- och utbildningsnämnden, i och med yttrandet, har 
gjort den utredning som efterfrågas och att Tidaholmsförslaget med anledning av detta kan anses 
vara besvarat.   

Om kommunfullmäktige skulle anse att det bör sättas upp mensskyddsautomater i enlighet med 
förslaget behöver det hanteras som ett eget ärende och det behöver då tas fram en lösning för 
finansiering eftersom barn- och utbildningsnämnden är tydlig med att nämnden inte har möjlighet 
att inrymma kostnaden i sin budget. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 33/2022 ”Besvarande av Tidaholmsförslag om lättillgängliga 

mensskydd för elever”, 2022-02-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-01-04. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 144/2021 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-12-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om lättillgängliga 

mensskydd för elever”, kvalitetsutvecklare Bengt Höglander, 2021-11-16. 
 Yttrande över Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, kvalitetsutvecklare 

Bengt Höglander, 2021-11-09. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever”, 2021-10-20. 
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 Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever, anmält på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-09-27. 

Sändlista 
Förslagsställarna 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 17 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter 
KS 2020/203 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande renhållningsordning från och med 2022-

03-01. 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att 

träda i kraft 2022-03-01. 
• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera ärendet om nya avfallsföreskrifter för 
Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle utreda möjlig samverkan 
med andra aktörer.  

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 182/2021). 
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med 
andra aktörer i avfallsfrågor, dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande 
renhållningsordning från och med 2022-03-01 samt att anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms 
kommun att träda i kraft  
2022-03-01.  

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021 framgår bland annat att nämndens utredning av 
möjlig samverkan med andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden 
bedömer att beslut om nya avfallsföreskrifter behöver fattas oberoende av beredning och beslut 
utifrån den utredningen.  

Vidare framgår det bland annat av nämndens beslut § 181/2021 att nämnden uppdrar åt 
förvaltningen att utföra en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden 
går vidare med sitt förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte 
implementera separat matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som 
leveransmässigt. Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid för såväl 
Tidaholm som för en eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att 
hantera kommunens framtida ekonomi och kvalitet. 

Enligt 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) ska kommunen tillhandahålla ett system för att 
samla in matavfall från hushåll som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort 
matavfallet skilt från annat avfall. Bestämmelsen ska tillämpas första gången i fråga om avfall som 
samlas in efter utgången av december 2023. Det framgår av en tjänsteskrivelse författad av 
enhetschefen för VA/avfall, som ligger till grund för beslutet om utredning av samverkan, att det 
idag inte finns något svar på vilka sanktioner som ställs mot kommuner som inte uppfyllt 
uppdraget. Oavsett om sanktioner kan bli aktuella eller inte måste Tidaholms kommun dock 
uppfylla de krav som finns i de lagar och förordningar som gäller för kommunens verksamheter.  
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Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra veckor innan antagande 
av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren år 2020 genom information på kommunens 
webbplats, utställning och genom utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som 
kan ha ett väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades och 
redovisas i samrådsredogörelsen. 

De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget år 2020 är av en sådan begränsad 
omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd, enligt 15 kap. 44 § miljöbalken. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande 

renhållningsordning från och med 2022-03-01. 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya avfallsföreskrifter för 

Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01. 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen för omedelbart 

justerad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 24/2022 ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter”, 

2022-02-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2022-01-03. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 182/2021 ”Beslut om antagande av nya 

avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-12-16. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 181/2021 ”Beslut om utredning kring samverkan 

med andra aktörer i avfallsfrågor”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef VA/Avfall, Karin 

Steen, 2021-12-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning kring samverkan med andra aktörer i 

avfallsfrågor”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter 

för Tidaholms kommun”, 2021-11-24. 
 Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27. 
 Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02. 
 Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för reviderade 

avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27. 
 Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast reviderade  

2013-03-25.  
 

Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 18 Beslut om antagande av avfallstaxa för avfall 
under kommunalt ansvar 
KS 2020/204 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande taxa för renhållning från och med 2022-

03-01.  
• Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun 

att träda i kraft 2022-03-01.  
• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera ärendet om antagande av taxa för 
avfallshantering i Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden skulle utreda 
möjlig samverkan med andra aktörer. Ärendet har även tidigare återremitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter 2021-12-16 fattat två beslut (§ 181/2021 och § 183/2021). 
Nämnden har dels beslutat att uppdra åt förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med 
andra aktörer i avfallsfrågor och dels beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva gällande 
taxa för renhållning från och med 2022-03-01 samt att anta ny taxa för avfallshantering för 
Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.  

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021 framgår det bland annat att nämndens utredning 
av möjlig samverkan med andra aktörer behandlas av nämnden i ett särskilt ärende. Nämnden 
bedömer att beslut om ny taxa behöver fattas oberoende av beredning och beslut utifrån den 
utredningen.  

Vidare framgår det bland annat av nämndens beslut § 181/2021 att nämnden uppdrar åt 
förvaltningen att utföra en utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. Nämnden 
går vidare med sitt förslag om införande av nya avfallsföreskrifter och taxor då riskerna att inte 
implementera separat matavfallsinsamling är för stor för att avvakta, såväl lagmässigt som 
leveransmässigt. Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar tid för såväl 
Tidaholm som för en eventuell samarbetspartner. Nämnden ser samverkan som ett verktyg i att 
hantera kommunens framtida ekonomi och kvalitet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår, i ärende KS 2020/203, kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta om nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun. Därmed behöver 
även gällande taxa för renhållning upphävas och ny taxa för avfallshantering för Tidaholms 
kommun antas.  

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021 framgår bland annat följande. I samband med 
antagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande av separat insamling av matavfall och 
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nytt ansvar för insamling av returpapper har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningarna 
är gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen 
kommer att erbjuda. Vidare ska avgiftsnivåerna beräknas enligt självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen enligt 2 kap. 3 och 6 §§ kommunallagen. Taxan får vara miljöstyrande och 
motivera till att hantera avfall på rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som 
bidrar till att uppfylla lokala och nationella miljömål (27 kap. 4-6- §§ miljöbalken). Den föreslagna 
taxan är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och stimulera invånarna till att nå lokala 
och nationella miljömål.  

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa för 

renhållning från och med 2022-03-01.  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa för avfallshantering 

för Tidaholms kommun att träda i kraft 2022-03-01.  
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen för omedelbart 

justerad.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 25/2022 ”Beslut om avfallstaxa för avfall under kommunalt 

ansvar”, 2022-02-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar”, kommunjurist 

Jenny Beckman, 2022-01-10. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183/2021 ”Beslut om antagande av taxa för 

avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar”, enhetschef 

VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09. 
 Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i 

Tidaholms kommun”, 2021-11-24. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021, ”Beslut om antagande av taxa för 

avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-10-21. 
 Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande av taxa för 

avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18. 
 Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 19 Val av kultur- och fritidsnämnd 
KS 2018/403 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för 

tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Anneli Sandstedt (C) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Christina Forsling (SD)  
- Christopher Vipond (MP) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Michelle Hjerp Holmén (S) 
- Lars – Ove Larsson (V) 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att utse Anneli Sandstedt (C) till ordförande. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att utse Bengt Karlsson (S) till vice ordförande. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 

tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Halina Gustafsson (L) 
- Lisa Andersson (M) 
- Victor Karlsson (L) 
- Lisa Öhgren (S) 
- Ulla Brissman (S) 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kultur- och fritidsnämnden.   

Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av sju ledamöter (varav en ordförande och en vice 
ordförande) och fem ersättare till kultur- och fritidsnämnden 2022-02-28- 2022-12-31. 

Ärendet har beretts av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ledamöter i 

kultur- och fritidsnämnden för tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Anneli Sandstedt (C) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Christina Forsling (SD)  
- Christopher Vipond (MP) 
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- Bengt Karlsson (S) 
- Michelle Hjerp Holmén (S) 
- Lars – Ove Larsson (V) 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Anneli Sandstedt (C) 
till ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Bengt Karlsson (S) till 
vice ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden för tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Halina Gustafsson (L) 
- Lisa Andersson (M) 
- Victor Karlsson (L) 
- Lisa Öhgren (S) 
- Ulla Brissman (S) 
 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen för omedelbart 
justerad. 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut §1/2022 ” Val av kultur-och fritidsnämnd”, 2022-02-28 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2022 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2022-01-31, (ärendenr: 2021/349) 

Sändlista 
Personaldelningen 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 20 Val av jävsnämnd 
KS 2018/407 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i jävsnämnden för tiden 2022-02-

28- 2022-12-31: 
- Torgny Hedlund (KD) 
- Lena Alteg (M) 
- Henrik Vang (V) 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att utse Torgny Hedlund (KD) till ordförande. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Vang (V) till vice ordförande. 

 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ersättare i jävsnämnden för tiden 2022-02-

28- 2022-12-31:  
- Martin Malmborg (KD) 
- Christina Forsling (SD) 
- Henning Söndergaard (S) 

 
• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
jävsnämnden.   

Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av tre ledamöter (varav en ordförande och en vice 
ordförande) och tre ersättare till jävsnämnden 2022-02-28- 2022-12-31. 

Ärendet har beretts av valberedningen. 

Förslag till beslut 
 Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ledamöter i 

jävsnämnden för tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Torgny Hedlund (KD) 
- Lena Alteg (M) 
- Henrik Vang (V) 

 
 Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Torgny Hedlund (KD) 

till ordförande. 
 

 Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Henrik Vang (V) till 
vice ordförande. 
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 Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ersättare i 

jävsnämnden för tiden 2022-02-28- 2022-12-31: 
- Martin Malmborg (KD) 
- Christina Forsling (SD) 
- Henning Söndergaard (S) 

 Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen för omedelbart 
justerad.  

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 2/2022 ”Val av jävsnämnd”, 2022-02-28 
 Kommunfullmäktiges beslut § 9/2022 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i jävsnämnden”, 2022-01-31, (ärendenr: 2021/350) 

Sändlista 
Personaldelningen 
De valda 
Jävsnämnden 
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§ 21 Beslut om entledigande från uppdrag Marika 
Lund (SD) 
KS 2018/401 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marika Lund (SD) från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen från och med 2022-02-28. 
• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Marika Lund (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
 Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Marika Lund (SD) från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen från och med 2022-02-28. 
 Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen för omedelbart 

justerad.  
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse Marika Lund (SD) - ersättare kommunstyrelsen, 2022-02-17. 

Sändlista 
Personalavdelningen 
Marika Lund 
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§ 22 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 
efter Marika Lund (SD) 
KS 2018/401 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Larsson (SD) till ersättare i 

kommunstyrelsen för perioden 2022-02-28 till 2022-12-31. 
• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2022-02-28 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag för Marika Lund (SD).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen. 
Sverigedemokraterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Förslag till beslut 
- Marika Lund (SD) föreslår kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Larsson (SD) till 

ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2022-02-28 till 2022-12-31. 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen för omedelbart 

justerad.  

Beslutsunderlag 
 Avsägelse Marika Lund (SD) - ersättare kommunstyrelsen, 2022-02-17. 

Sändlista 
Personalavdelningen 
Den valde 
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§ 23 Mötets avslutande 
KS 2022/10 

Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) lyfter hur kommunen agerar för att visa sin sympati med Ukraina.   

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet avslutat klockan 19.16. 
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