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Tjänstgörande ersättare 
Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (-), Aili Räisinen (SD), Christoffer Axelsson (S), Ingvar Jansson (S) 

Ersättare 
Anna Wik (MP), Henrik Vang (V), Per-Erik Vrang (M), Jenny Svensson (L), Christopher Vipond 
(MP), Roger Lundvold (KD), Kent Persson (S), Malin Andersson (S), Emma Graaf (S), Lisa Öhgren 
(S), Josette Rask (C), Dick Broberg (S), Ulrika Storm (S),  

Tjänstepersoner 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare  

Justering 
Utsedda att justera: Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L) 

Justeringens tid:   

Erik Ezelius (S), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Anna-Karin Skatt (S), justerare Runo Johansson (L), justerare 

  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31 

Sida 2 av 3 

 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-02-07-2022-03-01 

Nämnd/styrelse: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-01-31 

Protokollet förvaras: Kommunledningsförvaltningen 

Sofie Thorsell 

  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31 

Sida 3 av 3 

 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Innehållsförteckning 
§ 1 Godkännande av dagordning 4 

§ 2 Handlingar att anmäla 5 - 6 

§ 3 Beslut om besvarande av motion om översyn av politisk 
organisation i Tidaholms kommun 

7 - 8 

§ 4 Beslut om besvarande av motion om att öppna upp Idrottshallen 
för bokningar kvällar och helger hösten 2021 

9 - 10 

§ 5 Beslut om besvarande av motion om kommunens avsikt med det 
kommunala bolaget Tidaholms Bostads AB 

11 - 13 

§ 6 Beslut om projektering för investeringsprojekt idrottshall 14 - 15 

§ 7 Beslut om projektering för investeringsprojekt ishallen 16 - 17 

§ 8 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 
kultur- och fritidsnämnden 

18 - 19 

§ 9 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 
jävsnämnden 

20 - 21 

§ 10 Mötets avslutande 22 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 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. 

Runo Johansson (L) ber om att få informera om covid-situationen i kommunen under mötets 
avslutande punkt. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna dagordningen. 
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§ 2 Handlingar att anmäla 
KS 2022/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga taxa för barnomsorg 2022 till handlingarna.  
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga social- och omvårdnadsnämndens beslut § 120 

”Beslut om taxor och avgifter 2022”. 
• Kommunfullmäktige be3slutar att lägga social- och omvårdnadsförvaltningens taxor och 

avgifter 2022 till handlingarna. 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt 

lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, 
Skara och Tidaholms kommun – 2022 till handlingarna.  

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 
2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun – 2022 till 
handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga ”Missiv - Granskning av nämnden för samhällsskydd 
Mellersta Skaraborgs verksamhet” till handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga ”Omfattande granskning av nämnden för 
samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet” till handlingarna.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fråga från Anna-Karin Skatt (S) ställd till kommunalråd 
Runo Johansson (L) angående landsbyggsberedning får ställas samt att den anses vara 
besvarad. 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från Länsstyrelsen angående ny ersättare i 
kommunfullmäktige Dick Broberg (S) till handlingarna.  

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från Länsstyrelsen angående ny ersättare i 
kommunfullmäktige Ulrika Storm (S) till handlingarna.  

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion från Tony Pettersson (S) och Monica 
Staadig (S) om att revidera grunder för kommunala bidrag för enskild väghållning inom 
Tidaholms kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion från Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida 
Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) om översyn av politisk organisation i Tidaholms 
kommun till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

- Taxa för barnomsorg 2022, 2021-12-13. 
- Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 120 ”Beslut om taxor och avgifter 2022”,  

2021-12-14. 
- Social- och omvårdnadsförvaltningens taxor och avgifter 2022, 2021-12-17. 
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- Taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, Skara och Tidaholms kommun – 2022, 
2021-12-14. 

- Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) inom Falköpings, Götene, 
Skara och Tidaholms kommun – 2022, 2021-12-14. 

- Missiv - granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet, 2021-
12-20. 

- Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet, 
2021-12-20. 

- Fråga från Anna-Karin Skatt (S) ställd till kommunalråd Runo Johansson (L) angående 
landsbyggsberedning, 2022-01-13. 

- Beslut från Länsstyrelsen angående ny ersättare i kommunfullmäktige Dick Broberg (S) 
2022-01-11. 

- Beslut från Länsstyrelsen angående ny ersättare i kommunfullmäktige Ulrika Storm (S), 
2022-01-11. 

- Motion från Tony Pettersson (S) och Monica Staadig (S) om att revidera grunder för 
kommunala bidrag för enskild väghållning inom Tidaholms kommun, 2022-01-12. 

- Motion från Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) om översyn 
av politisk organisation i Tidaholms kommun, 2022-01-20. 

Sändlista 
Dick Broberg 
Ulrika Storm 
Tony Pettersson 
Monica Staadig 
Zelal-Sara Yesildeniz 
Ida Davidsson 
Camilla Graaf 
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§ 3 Beslut om besvarande av motion om översyn av 
politisk organisation i Tidaholms kommun 
KS 2021/302 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer fortsätta vara, ansträngd. Detta 
innebär att fritidspolitiker kommer behöva fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa 
konsekvenser för hela samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska 
organisationen och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns möjlighet 
att spara pengar även inom politiken. 

Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare 
som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i 
snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är 
arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 ledamöter i 
fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare bestäms utifrån varje partis antal 
mandat i fullmäktige. 

Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens organisation vill 
motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. Motionärerna vill att fritidspolitikerna 
ska vara ett föredöme för såväl medborgare som tjänstepersoner.  

Motionärerna yrkar på att fullmäktige beslutar: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för kostnadsbesparingar i 
kronor för om Tidaholms fullmäktige skulle ha 31 ledamöter och 13 ersättare i jämförelse 
med dagens 41 ledamöter och 25 ersättare. Detta ska göras innan slutet av januari år 
2022. 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för vilka konsekvenser en 
sådan omstrukturering skulle få inom den politiska organisationen, utifrån såväl 
ekonomiska som demokratiska synpunkter. Detta ska göras innan slutet av januari år 
2022. 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redovisa om en minskning av antal 
platser i fullmäktige skulle gynna stora och missgynna små partier. Detta ska göras innan 
slutet av januari år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 134/2021, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning.  
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Förvaltningens beredning kommer fram till att det är möjligt att utreda de frågeställningar som 
motionärerna har lyft fram men att det inte är möjligt att utreda dem inom den tid som 
motionärerna föreslår. 

Förvaltningen anser vidare att det skulle vara lämpligt att, om fullmäktige anser att det bör göras 
en utredning, det tillsätts en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att göra en sådan utredning 
samt att fullmäktigeberedningen i så fall tillsätts efter valet år 2022. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 12/2022 ”Beslut om besvarande av motion om översyn av 

politisk organisation i Tidaholms kommun”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om översyn av politisk organisation i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-29. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134/2021 ”Beslut om remittering av motion 

om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utredning om minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige”,  

 2021-10-20. 
 Motion om översyn av politisk organisation i Tidaholms kommun, 2021-09-27. 

Sändlista 
Motionärerna 
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§ 4 Beslut om besvarande av motion om att öppna 
upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021 
KS 2021/276 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) har lämnat in en motion i vilken han framhåller att idrottshallen sedan en tid 
tillbaka är stängd för idrottsföreningar med flera och att den står tom under kvällar och helger. 

Motionären framhåller att det finns uppgifter som indikerar att det finns idrottsföreningar som vill 
boka tider men inte kan eftersom det är fullbokat i samtliga öppna hallar. 

Motionären menar att kommunens kostnader för idrottshallen löper på även om den står tom 
samt att kostnaderna bedöms vara små sett till helheten. Motionären menar vidare att 
kommunfullmäktige ska se till helheten och inte fastna i nämnders budgetar och 
internhyressystemet. Motionären föreslår slutligen att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att snabbutreda behovet för att, med omedelbar verkan, öppna upp 
idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 118/2021, att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller i beslut, § 108/2021, att nämnden sedan 2021-10-04 hyr ut 
idrottshallen till föreningslivet under kvällar och helger. Uthyrningen görs i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den uthyrning som motionären efterfrågar redan är 
igång och ställer sig därför bakom kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 11/2022 ”Beslut om besvarande av motion om att öppna upp 

idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 2022-01-12. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om motion - öppna upp 

Idrottshallen för bokningar kvällar och helger hösten 2021”, 2021-11-09. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ”Beslut om remittering av motion 
om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
2021-09-27. 

 Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger år 2021, 
2021-08-30. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 
under kvällar och helger hösten år 2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-23. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om motion - öppna upp 
Idrottshallen för bokningar kvällar och helger hösten 2021”, 2021-11-09. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ”Beslut om remittering av motion 
om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
2021-09-27. 

 Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger år 2021, 
2021-08-30 

Sändlista 
Motionären 
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§ 5 Beslut om besvarande av motion om 
kommunens avsikt med det kommunala bolaget 
Tidaholms Bostads AB 
KS 2021/41 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) har lämnat in en motion där de ställer frågorna 
”Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostads AB (TBAB)?” samt ”Hur vill Tidaholms 
kommun finansiera Tidaholm Bostads AB (TBAB)?”. 

Motionärerna redogör i motionen för hur den kommunala borgen till bostadsbolaget har 
utvecklats mellan åren 2018-2021. De hänvisar även till bostadsbolagets årsredovisning för år 2019 
där det framgår att bolaget inte når soliditetsmålet på 15 procent då bolaget upptagit lån för 
renoveringar och köp av nya fastigheter samt att bolaget har som avsikt att fortsätta renovera sitt 
fastighetsbestånd. De hänvisar även till att bolaget har som målsättning att arbeta mot att tillskapa 
50 nya lägenheter innan år 2025. Motionärerna ställer följande frågor i sin motion: 

- Hur ska bolaget uppnå 15 procent soliditet om fastighetsförvärv finansieras till 100 
procent med lån? 

- Hur ska renovering av bolagets fastighetsbestånd finansieras?  
- Hur ska bolagets mål om 50 nya fastigheter innan 2025 finansieras? 

Motionärerna framhåller även att bolagets fastighetsköp/bolagsköp under åren 2018-2020 inte har 
tillfört nya bostäder eller lokaler till Tidaholms bostadsmarknad.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen att: 

- utreda kommunens strategi år 2025-2035 med Tidholms Bostads för att ”stärka 
utvecklingen av Tidaholm”, ”främja god bostads- och lokalförsörjning” samt ”uppnå en 
attraktionskraft och tillväxt” 

- utreda kommunens finansiering av Tidaholms Bostads AB genom eventuellt tillskott av 
eget kapital samt eventuellt nya borgensförpliktelser av bolagets långsiktiga 
investeringsbehov 2025-2035.  

Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och framhåller i sin beredning att 
kommunfullmäktige är ägare av de kommunala bolagen och styr dem genom att anta ägardirektiv 
för bolagens verksamhet och inriktning. Det är sedan bolagets styrelse som ansvarar för att ta 
fram strategier för hur bolaget ska uppnå de mål som formuleras i ägardirektiven. 
Kommunstyrelsen ska i sin tur utöva uppsikt över att bolagen arbetar efter och följer sina 
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ägardirektiv. Det är dock inte kommunstyrelsen som ska avgöra vilken/vilka strategier som ska 
tillämpas för att nå ägardirektiven utan det är bolagsstyrelsens uppgift.  

Kommunstyrelsen kan dock ta fram förslag till reviderade ägardirektiv och ställa krav på att 
styrelsen arbetar efter dessa. Detta så länge ägardirektiven överensstämmelse med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen samt är förenliga med bolagets 
intresse. Kommunstyrelsen kan även ställa krav på att styrelsen redogör för hur de arbetar för att 
uppnå sina ägardirektiv. 

Det är också viktigt att fortsätta arbeta med kontinuerlig dialog mellan kommunstyrelsen och 
bolagen för att säkerställa förtroendet och förståelsen mellan ägaren och bolagen samt att 
tillsammans diskutera strategiska frågeställningar. 

Gällande motionens förslag om kommunens finansiering av Tidaholms Bostads AB genom 
eventuellt tillskott av eget kapital samt eventuellt nya borgensförpliktelser konstaterar 
förvaltningen att det krävs extern skattejuridisk kompetens för att kunna ge svar på om, och i så 
fall hur, ett eventuellt tillskott skulle kunna ske. 

Förvaltningen anser att det redan finns ett pågående arbete gällande styrning av de kommunala 
bolagen samt med att skapa en ökad dialog mellan kommunstyrelsen och bolagen.  

Förvaltningen anser även att frågan gällande finansiering är hanterad i och med att 
kommunfullmäktige har beslutat att revidera ägardirektivet och sänka soliditetsmålet till tio 
procent. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2021 ”Beslut om besvarande av motion om kommunens 

avsikt med det kommunala bolaget Tidaholms Bostads AB”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion "vad vill Tidaholms kommun med 

Tidaholms bostads AB", ekonomichef Henrik Johansson, 2021-09-15. 
 Dokument från Tidaholms Bostads AB ”Ekonomi genomlysning Tidaholms Bostads AB år 

2020 – 2035”, VD Mattias Andersson. 
 Kommunfullmäktige beslut § 137/2021, ”Beslut om ställningstagande av förändrade 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-10-25 (ärendenr:2021/184).  
 Kommunfullmäktige beslut § 92/2020,”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms 

bostads AB”, 2020-09-28 (ärendenr:2019/397). 
 Kommunfullmäktige beslut § 85/2021, ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, 2021-06-28 (ärendenr: 2020/415). 
 Kommunstyrelsens beslut § 129/2021 ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, 2021-06-09 (ärendenr: 2020/415).  
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 Kommunstyrelsens beslut § 65/2021 ”Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala 
bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2020”, 2021-04-07 (ärendenr: 
2021/93). 

 Motion ”Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostads AB/TBAB?”, 2021-01-20. 

Sändlista 
Motionärerna 
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§ 6 Beslut om projektering för investeringsprojekt 
idrottshall 
KS 2021/359 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad projektering för ombyggnation av 

idrottshallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har länge önskat egna lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet, vilket kultur- och fritidsnämnden avser att tillgodose genom att upplåta del av 
Idrottshallen. En projektering av iordningställande av Idrottshallen, i form av anpassningar och en 
hoppgrop i linje med överenskommelse med TGS och förslag på avtal, behöver därför godkännas 
snarast för att möjliggöra genomförande av anpassningar i samband med att TGS tillträder del av 
Idrottshallen. 

Investeringsmedel på 3,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022, driftmedel finns 
reserverade på Finansförvaltningen och uppgår till för 2022 1,5 mnkr.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

projektering för ombyggnation av idrottshallen 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut §4/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

idrottshall”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ” Godkännande av projektering ombyggnation av idrottshallen”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-01-03. 
 Projektdirektiv iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-16. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen plan 1. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen,  

2021-12-16. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 132/2021 ”Beslut om godkännande av projektering 

iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering av iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 7 Beslut om projektering för investeringsprojekt 
ishallen 
KS 2021/360 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad projektering för renovering av 

ishallen. 

Sammanfattning av ärendet 
En projektering kring renovering av Rosenbergs ishall i form av byte av ispist och sarg pågår. 

Utredningen under projekteringsfasen visar att sargen inte är godkänd längre än säsongen 
2020/2021 och måste bytas innan nästa säsong. Svenska Ishockeyförbundet har gett dispens 
säsongen ut då sargen är lagad till bristningsgränsen och dess funktion kommer inte tillåta 
matchspel om den inte byts ut.  

Ispisten är flyttad några meter 1986 då hallen byggdes men rörsystemet och kylsystemet är samma 
som ursprunget från 1969 och dess tekniska livslängd har passerat. För varje år som går bedöms 
därför risken för läckage öka. 

Investeringsmedel på 10,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Driftmedel på 0,25 
mnkr finns avsatta för 2022 och 0,5 mnkr finns avsatta för 2023 och framåt. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

projektering för renovering av ishallen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2022 ”Beslut om projektering för investeringsprojekt 

ishallen”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering av renovering ishallen”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2022-01-03. 
 Projektdirektiv renovering ishall, 2021-11-16. 
 Budget - Renovering ishall, 2021-12-14. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering renovering av ishallen”, 2021-12-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 133/2021”Beslut om godkännande av projektering 

renovering ishall”, 2021-12-21. 
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 8 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
KS 2021/349 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- 

och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte kommunstyrelsens ordförande ett 
ärende om att återkalla uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder med motiveringen att 
det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta gör, enligt ordföranden, att det finns 
anledning att begära omräkning av mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena 
inte är desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 
punkten i kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny kultur- och fritidsnämnd.  

Kommunstyrelsen beslutade, § 270/2021, att inhämta kultur- och fritidsnämndens yttrande kring 
förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade, § 120/2021, att ställa sig bakom förslaget om att 
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer därför att inte lämna något förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla uppdraget för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2022 ” Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ” Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och 

fritidsnämnden”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-23. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 120/2921 ”Beslut om yttrande angående beslut om 

återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”,  
2021-12-14. 
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 Kommunstyrelsens beslut § 270/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2021-11-03. 
 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
Förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden 
KS 2021/350 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 

jävsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte kommunstyrelsens ordförande ett 
ärende om att återkalla uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur – och 
fritidsnämnden och jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder med motiveringen att 
det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta gör, enligt ordföranden, att det finns 
anledning att begära omräkning av mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena 
inte är desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 
punkten i kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden återkallas för 
att kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.  

Kommunstyrelsen beslutade, § 271/2021, att inhämta jävsnämndens yttrande kring förslaget om 
att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden. 
Jävsnämnden beslutade, § 21/2021, att svara kommunstyrelsen att nämnden inte har något att 
invända mot förslaget.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer därför att inte lämna något förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla uppdraget för samtliga 

förtroendevalda i jävsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 9/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i jävsnämnden”, 2022-01-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-01. 
 Jävsnämndens beslut § 21/2021 ”Beslut om yttrande angående förslag om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-12-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 271/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-11-03. 
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Sändlista 
Jävsnämnden 
Personalavdelningen 
Förtroendevalda i jävsnämnden 
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§ 10 Mötets avslutande 
KS 2022/10 

Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) informerar om covid-situationen i kommunen.   

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet avslutat klockan 18:40. 
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