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Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 30 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Tidaholms kommun 
Parti: Vänsterpartiet 
Ny ledamot: Henrik Vang 
Avgången ledamot: Fredrik Lindberg 
Ny ersättare: Lisbeth Ider 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Fredrik 
Lindberg har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 

2023-02-03  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-4172-2023 
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Kopia till 
Vänsterpartiet 
Henrik Vang 
Lisbeth Ider 
 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010‐
224 40 00. Ange diarienummer 4172-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-02-08 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 39 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
KS 2022/185 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara 

besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att anlägga ängar. Personen framhåller i sitt 
förslag att hen för några år sedan skickade in ett förslag om att anlägga en äng vid före detta 
boulebanorna på Östra Drottningvägen. Förslaget verkställdes av kommunen och förslagslämnaren 
fick därefter mycket positiv respons på förslaget vilket gjorde att hen trodde att kommunen skulle 
tillskapa fler ängar.  

Förslagslämnaren framhåller vidare att pollinatörer minskar drastiskt i antal och att det därför 
vore lämpligt att kommunen anlägger fler ängar, förslagsvis i Bruksvilleparken, vid kommunens 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 78/2022, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 126/2022. 

År 2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna, före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen. 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid.  

I strategisk plan och budget för åren 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts men eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5/2023 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-11-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-06. 
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Sammanträdesprotokoll 
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Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
KS 2022/185 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att anlägga ängar. Personen framhåller i sitt 
förslag att hen för några år sedan skickade in ett förslag om att anlägga en äng vid före detta 
boulebanorna på Östra Drottningvägen. Förslaget verkställdes av kommunen och förslagslämnaren 
fick därefter mycket positiv respons på förslaget vilket gjorde att hen trodde att kommunen skulle 
tillskapa fler ängar.  

Förslagslämnaren framhåller vidare att pollinatörer minskar drastiskt i antal och att det därför 
vore lämpligt att kommunen anlägger fler ängar, förslagsvis i Bruksvilleparken, vid kommunens 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 78/2022, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 126/2022. 

År 2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna, före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen. 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid.  

I strategisk plan och budget för åren 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts men eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
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som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-11-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/185 

2022-12-06 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om besvarande av 
Tidaholmsförslag om att anlägga ängar 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara 
besvarat. 

Ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att anlägga ängar. Personen framhåller i sitt 
förslag att hen för några år sedan skickade in ett förslag om att anlägga en äng vid före detta 
boulebanorna på Östra Drottningvägen. Förslaget verkställdes av kommunen och förslagslämnaren 
fick därefter mycket positiv respons på förslaget vilket gjorde att hen trodde att kommunen skulle 
tillskapa fler ängar.  

Förslagslämnaren framhåller vidare att pollinatörer minskar drastiskt i antal och att det därför 
vore lämpligt att kommunen anlägger fler ängar, förslagsvis i Bruksvilleparken, vid kommunens 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 78/2022, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 126/2022. 

År 2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna, före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen. 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid.  

I strategisk plan och budget för åren 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
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kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts men eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-11-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-06. 

Sändlista 
Förslagslämnaren 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 126 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om att anlägga ängar 
SBN 2022/320 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag (e-förslag) till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-11-22. Förslaget handlar om att skapa fler ängar i kommunen för att underlätta för 
pollinatörer. Förslag på platser där det kan anläggas ängar är Bruksvilleparken, yta vid Tidaholms 
kommuns förråd eller vid Hellidens trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen. 

2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna (före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen). 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid. Vid 
anläggande av en äng så kan förvaltningen använda sig av olika ambitionsnivåer för att öka den 
biologiska mångfalden på öppna vegetationsytor (mycket hög ambitionsnivå, hög ambitionsnivå och 
lätt att göra).  

I strategisk plan och budget 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts. Eftersom det finns planer på att anlägga ytterligare 
ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning som redan 
pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att förslaget ska 
anses vara besvarat. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att e-förslaget anses vara besvarat. 
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Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-11-17 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Strategisk plan och budget 2023–2025, 2022-06-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Riktlinje ”Beredning av motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-03. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SBN 2022/320 

2022-11-07 Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Peter Lann, utvecklingsledare 

Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget anses vara 
besvarat. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-11-22. 

Tidaholmsförslaget handlar om att skapa fler ängar i kommunen för att underlätta för pollinatörer. 
Förslag på platser där det kan anläggas ängar är Bruksvilleparken, yta vid Tidaholms kommuns 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen. 

Utredning 
2019 behandlade Samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna (före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen). 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid. Vid 
anläggande av en äng så kan förvaltningen använda sig av olika ambitionsnivåer för att öka den 
biologiska mångfalden på öppna vegetationsytor (mycket hög ambitionsnivå, hög ambitionsnivå och 
lätt att göra).  

I strategisk plan och budget 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 
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0502-60 60 00

Barnrättsbedömning 
Om utgångspunkten är att en äng ökar möjligheterna för pollinatörer och att den biologiska 
mångfalden främjas kan barn påverkas positivt då kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö (miljöbalken), barnets bästa (artikel 3 barnkonventionen) och barnens rätt 
till liv, utveckling och överlevnad (artikel 6 barnkonventionen) tillgodoses. 

Utredningens slutsatser 
Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har förvaltningen haft planer på att anlägga ytterligare 
ängar. Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts. Eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Strategisk plan och budget 2023–2025, 2022-06-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Riktlinje ”Beredning av motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-03. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-22 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 78 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
KS 2022/185 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden 

för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera Tidaholmsförslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2022-11-22. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att remittera Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2022-06-14. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-03. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ärendeutskrift

Ärende 2032

Skapat 2022-05-03 av Leine Gåvertsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Gata, park och utemiljö

Rubrik
Anläggande av ängar

Hela förslaget
För några år sedan skickade jag in ett förslag om att anlägga en äng vid f d boulebanorna på Östra
Drottningvägen. Så gjordes också. Eftersom jag fått mycket positiv respons på detta så trodde jag att det
skulle skaps �er ängar i kommunen. Vi får hela tiden påminnelser om att våra pollinatörer och då framförallt
bina minskar drastiskt i antal. Varför inte anlägga ytterligare ängar inom Tidaholms Kommun. Förslag är t ex i
Bruksvilleparken där tidigare minigolfbanor var placerade eller vid Tidaholms Kommuns förråd? Kanske kan
det skapas en äng vid Hellidens Trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen.

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar

Slutdatum
2022-08-03

Förslagslämnare
Leine Gåvertsson

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/60 

2023-02-14 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd 
till kommunstyrelsens ordförande gällande den s.k. 
informationsplikten i Tidö-avtalet 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.  

Ärendet 
Patricia Axelsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30 en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande gällande den s.k. informationsplikten i Tidö-avtalet. 

Kommunstyrelsens ordförande har besvarat interpellationen skriftligt. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Svar från kommunstyrelsens ordförande.  
 Interpellation från Patricia Axelsson (V). 

Sändlista 
Patricia Axelsson 
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Svar på Interpellation från Patricia Axelsson (V) gällande Tidöavtalets påverkan på 
kommunanställda 

 

Innan jag svarar på frågorna i interpellationen behöver några saker tydliggöras. Annars är risken stor 
att vi ”talar förbi varandra”.  

Tidöavtalet är en politisk överenskommelse och viljeinriktning i likhet med t ex januariavtalet eller 
decemberöverenskommelsen. Den är inget lagförslag. Lagförslag läggs i nästa steg av regeringen i 
form av en proposition till riksdagen efter utredning. Innan ett lagförslag antas och blir lag passerar 
det även lagrådet som granskar den utifrån ett juridiskt perspektiv så att den inte står i konflikt med 
grundlagen, andra lagar eller internationella överenskommelser. 

Nu till dina frågor: 

1. Vad är din och majoritetens (L,M,KD,SD,VT) syn på lagförslaget om ”informationsplikt”? 

Något lagförslag har vi inte sett än. Kan därför inte uttala mig om det. Principiellt är det annars 
viktigt att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Har man fått nej till uppehållstillstånd förväntas 
man lämna landet. Att personer som fått nej stannar kvar och går under jorden skapar ett 
skuggsamhälle som inte är bra. 

2. Hur ser ni på lagförslaget utifrån ett arbetsgivarperspektiv? 

Då det inte finns något lagförslag än är det omöjligt att uttala sig om. 

3. Hur tror ni att kommunens medborgare och andra som uppehåller sig här ser på lagförslaget 
utifrån ett barnrättsperspektiv? 

Återigen, det finns inget lagförslag. När ett ev lagförslag läggs granskar lagrådet att det inte står i 
konflikt med grundlagen eller t ex barnkonventionen. Jag är övertygad om att de flesta 
medborgare mfl delar uppfattningen att ett ja ska vara ett ja och ett nej ett nej gällande 
uppehållstillstånd. Ett skuggsamhälle- med papperslösa som officiellt inte finns i Sverige skapar 
grogrund för kriminalitet och utnyttjande av människor som vi inte vill se. 

 

 

 

 

 

Runo Johansson (L) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/61 

2023-02-14 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd 
till kultur- och fritidsnämndens ordförande gällande 
fritidsbank 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.  

Ärendet 
Patricia Axelsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30 en interpellation till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande gällande fritidsbank. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande kommer besvara interpellationen skriftligt så att Patricia 
Axelsson får ta del av svaret innan sammanträdet.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) 

Sändlista 
Patricia Axelsson (V) 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/66 

2023-02-14 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd 
till kultur- och fritidsnämndens ordförande gällande 
simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Ärendet 
Patricia Axelsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30 en interpellation till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande gällande simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande kommer besvara interpellationen skriftligt så att Patricia 
Axelsson får ta del av svaret innan sammanträdet.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) 

Sändlista 
Patricia Axelsson (V) 
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Kommunstyrelsen, 2023-02-08 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 38 Beslut om besvarande av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det är viktigt att alla ges samma förutsättningar för att kunna delta i politiska möten för att 
mötena ska vara demokratiska. Motionärerna menar att det i dagsläget är svårt för 
förtroendevalda som har en hörselnedsättning att delta på lika villkor som de som inte har en 
hörselnedsättning. 

Motionärerna anser att politiska möten, såsom möten med nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, bör hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och högtalare där alla har en 
bordsmikrofon. 

Motionärerna yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i kommunen 
ha en politisk möteslokal utrustad med hörselslinga och högtalare för möten och teknik för att alla 
ska ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 106/2022, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen 2017-06-07 beslutade,  
§ 122/2017, att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning och renovering av 
stadshuset samt del av fastighet Midgård. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att anta 
kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie samt att anslå 100 000 kronor för 
genomförandet av förstudien. 

Förstudien innefattar flera olika delar och en av delarna avser ”möteslokal för förtroendevalda 
(fullmäktigesammanträden och andra större sammankomster)”. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att förstudien inte har genomförts än men att det inte heller har fattats något beslut 
om att om den inte ska genomföras vilket innebär att det finns ett aktivt uppdrag att utreda just 
det som motionärerna föreslår. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att tillsätta ytterligare 
en utredning om möteslokal så länge det gamla uppdraget fortfarande är aktivt. Tanken med 
förstudieuppdraget var att ta ett samlat grepp kring stadshusfunktionen och de lokaler som 
behövs. Att göra en separat utredning av en del som ingår i helheten kring stadshuset krockar, 
enligt förvaltningen, med ambitionen att ta ett helhetsgrepp och bedöms inte vara lämpligt. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Med anledning av att det finns ett aktivt uppdrag som inkluderar det som föreslås i motionen 
anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2023 ”Beslut om besvarande av motion om 

att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att Tidaholms kommun ska ha 

tillgänglighetsanpassade politiska möten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2022-09-28. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/20217 ”Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshus samt del av Midgård”, 2017-06-07 (KS 2017/96). 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Beslut om besvarande av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det är viktigt att alla ges samma förutsättningar för att kunna delta i politiska möten för att 
mötena ska vara demokratiska. Motionärerna menar att det i dagsläget är svårt för 
förtroendevalda som har en hörselnedsättning att delta på lika villkor som de som inte har en 
hörselnedsättning. 

Motionärerna anser att politiska möten, såsom möten med nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, bör hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och högtalare där alla har en 
bordsmikrofon. 

Motionärerna yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i kommunen 
ha en politisk möteslokal utrustad med hörselslinga och högtalare för möten och teknik för att alla 
ska ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 106/2022, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen 2017-06-07 beslutade,  
§ 122/2017, att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning och renovering av 
stadshuset samt del av fastighet Midgård. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att anta 
kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie samt att anslå 100 000 kronor för 
genomförandet av förstudien. 

Förstudien innefattar flera olika delar och en av delarna avser ”möteslokal för förtroendevalda 
(fullmäktigesammanträden och andra större sammankomster)”. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att förstudien inte har genomförts än men att det inte heller har fattats något beslut 
om att om den inte ska genomföras vilket innebär att det finns ett aktivt uppdrag att utreda just 
det som motionärerna föreslår. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att tillsätta ytterligare 
en utredning om möteslokal så länge det gamla uppdraget fortfarande är aktivt. Tanken med 
förstudieuppdraget var att ta ett samlat grepp kring stadshusfunktionen och de lokaler som 
behövs. Att göra en separat utredning av en del som ingår i helheten kring stadshuset krockar, 
enligt förvaltningen, med ambitionen att ta ett helhetsgrepp och bedöms inte vara lämpligt. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Med anledning av att det finns ett aktivt uppdrag som inkluderar det som föreslås i motionen 
anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 

anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att Tidaholms kommun ska ha 

tillgänglighetsanpassade politiska möten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2022-09-28. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/20217 ”Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshus samt del av Midgård”, 2017-06-07 (KS 2017/96). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/256 

2022-12-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om besvarande av motion 
om att Tidaholms kommun ska ha 
tillgänglighetsanpassade politiska möten 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det är viktigt att alla ges samma förutsättningar för att kunna delta i politiska möten för att 
mötena ska vara demokratiska. Motionärerna menar att det i dagsläget är svårt för 
förtroendevalda som har en hörselnedsättning att delta på lika villkor som de som inte har en 
hörselnedsättning. 

Motionärerna anser att politiska möten, såsom möten med nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, bör hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och högtalare där alla har en 
bordsmikrofon. 

Motionärerna yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i kommunen 
ha en politisk möteslokal utrustad med hörselslinga och högtalare för möten och teknik för att alla 
ska ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 106/2022, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen 2017-06-07 beslutade,  
§ 122/2017, att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning och renovering av 
stadshuset samt del av fastighet Midgård. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att anta 
kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie samt att anslå 100 000 kronor för 
genomförandet av förstudien. 

Förstudien innefattar flera olika delar och en av delarna avser ”möteslokal för förtroendevalda 
(fullmäktigesammanträden och andra större sammankomster)”. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att förstudien inte har genomförts än men att det inte heller har fattats något beslut 
om att om den inte ska genomföras vilket innebär att det finns ett aktivt uppdrag att utreda just 
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det som motionärerna föreslår. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att tillsätta ytterligare 
en utredning om möteslokal så länge det gamla uppdraget fortfarande är aktivt. Tanken med 
förstudieuppdraget var att ta ett samlat grepp kring stadshusfunktionen och de lokaler som 
behövs. Att göra en separat utredning av en del som ingår i helheten kring stadshuset krockar, 
enligt förvaltningen, med ambitionen att ta ett helhetsgrepp och bedöms inte vara lämpligt. 

Med anledning av att det finns ett aktivt uppdrag som inkluderar det som föreslås i motionen 
anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2022-09-28. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/20217 ”Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshus samt del av Midgård”, 2017-06-07 (KS 2017/96). 

Sändlista 
Motionärerna 
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§ 106 Beslut om remittering av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att lämna motionen direkt till kommunledningsförvaltingen för 

beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller annan instans. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lämna motionen direkt till 

kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd 
eller annan instans. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att Tidaholms kommun ska ha 

tillgänglighetsanpassade politiska möten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-09-20. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
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2017/96 

§ 122 Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning och 
renovering av stadshus samt del av Midgård 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stadshuset på Torggatan 26 tillskapades år 1996. Under de drygt 20 år som 
har passerat sedan dess har vissa anpassningar gjorts i lokalerna men 
kommunledningsförvaltningen ser behov av en utredning för att kunna 
bedöma lokalernas och fastighetens nuvarande och framtida användning, 
funktionalitet samt inre och yttre standard. Utredningen bör även omfatta de 
angränsade lokalytor som finns i Midgård.  
 
För att klarlägga vilka behov som finns behöver det genomföras en förstudie 
med syfte att, ur ett helhetsperspektiv, redovisa förslag på åtgärder som 
möjliggör att fastigheten uppfyller de behov som föreligger och väntas 
föreligga ur olika perspektiv. 
 
Följande direktiv för förstudien föreslås: 
 

1. Perspektiv 
a) Fastighetens behov av inre och yttre renovering. 
b) Åtgärder i byggnaden för att tillmötesgå krav på åtgärder enligt 

skyddsrond. 
c) Verksamheternas behov av administrativa utrymmen och dess 

funktionalitet. 
d) Anpassningar och åtgärder av gemensamhetsutrymmen såsom  

cafeteria/matsal för personal och externa besökare/gäster. 
e) Anpassningar av huvudentré, reception och för mottagning av 

besökande. 
f) Plats/mötesrum för medborgardialog. 
g) Möteslokal för de förtroendevalda (fullmäktigesammanträden och 

andra större sammankomster)  
h) Översyn av befintliga sammanträdeslokaler/mötesrum. 
i) Ytterligare åtgärder för skydd och säkerhet av fastigheten och 

lokaler. 
j) Tillgänglighetsanpassningar. 
k) IT-anpassningar och andra tekniska anpassningar. 
l) Andra förslag på åtgärder än ovan om det framkommer under 

förstudiens framskridande. 
 

2. Förstudien ska bedrivas med extern medverkan. 
 

3. Förslagen ska redovisas och presenteras samt kostnadsberäknas 
avgränsade för att möjliggöra etappindelning. 

 
4. En totalkostnadskalkyl ska redovisas och presenteras (där förutom 

investeringarna, även de årliga kostnaderna redovisas och beskrivs). 
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5. Förstudien ska bedrivas i dialog med förvaltningarna. Dialog kring 
Midgårds fastighet ska särskilt föras med omvårdnadsförvaltningen. 

 
6. Tekniska nämnden ska handlägga arbetet med förstudien. 

 
7. Förstudien ska redovisas för kommunstyrelsen senast november 2017. 

 
För arbetet med förstudien och extern medverkan anslås 100.000 kr. 
 
Av direktivet framgår att utgångspunkten för uppdraget med förstudien för 
ombyggnad, anpassning och renovering av stadshuset innebär en studie med 
ett brett perspektiv. Tanken är att resultatet av förstudien ska redovisas på ett 
sådant sätt att både prioritering och etappindelning av olika åtgärder kan ske 
vid beslutsfattandet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 55/2017, ”Beslut om 

förstudie för ombyggnad, anpassning och renovering av stadshus samt 
del av Midgård”, 2017-05-17. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie ombyggnad, anpassning och renovering av 
Stadshus samt del av Midgård”, controller Göran Andersson,  
2017-04-06. 

 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshuset samt del av fastigheten Midgård.  
 att anta kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för 

förstudien angående ombyggnad, anpassning och renovering 
av stadshus. Punkt 5 i direktivet ska kompletteras med en 
mening som anger att dialog kring Midgårds fastighet särskilt 
ska föras med omvårdnadsförvaltningen. 

 att anslå 100.000 kr för förstudien och finansiering sker ur 
medel för investeringsreserv 2017. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar: 
 att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshuset samt del av fastigheten Midgård.  
 att anta kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för 

förstudien angående ombyggnad, anpassning och renovering 
av stadshus. Punkt 5 i direktivet ska kompletteras med en 
mening som anger att dialog kring Midgårds fastighet särskilt 
ska föras med omvårdnadsförvaltningen. 

- att anslå 100.000 kr för förstudien och finansiering sker ur 
medel för investeringsreserv 2017 

 
Sändlista 
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Ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
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§ 29 Beslut om revidering av datum för beslut om 
att godkänna fas 1 i projekteringen för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut § 111/2022 genom att förlänga tidsfristen för när samhällsbyggnadsnämnden och 
social- och omvårdnadsnämnden ska besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt 
föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen till den 30 juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden ska fatta beslut för fas 1 i projektering av lokaler för särskilt boende, samt 
överlämna ett alternativ att projektera till fullmäktige senast den 31 mars 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden föreslår nu, genom 
ordförandebeslut, kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för godkännande av fas 1 i 
projekteringen till den 30 juni 2023.  

Av besluten framgår bland annat att Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, i beslut den 11 januari 
2023, har medgett dispens från den ursprungliga tidsplanen i föreläggandet om brandskyddet på 
Solvik efter att kompensatoriska åtgärder har genomförts. Därmed kan det särskilda boendet 
användas under längre tid än vad som var känt när fullmäktige bestämde datum för beslut om 
projektering i berörda nämnder. Nämnderna föreslår fullmäktige att beslut om fas 1 samt förslag 
på ett alternativ att projektera fattas senast den 30 juni 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 genom att förlänga tidsfristen för när 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden ska besluta om att 
godkänna fas 1 i projekteringen samt föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen 
till den 30 juni 2023. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, kanslichef Jenny Beckman, 2023-02-01. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 

projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 

projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-02. 
 Beslut från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, tillsynsförrättare Christer Hultcrantz, 

2023-01-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/228 

2023-02-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av beslut om 
förstudie för investeringsprojekt långsiktig 
lokalplanering för särskilt boende 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besluta att revidera 
kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 genom att förlänga tidsfristen för när 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden ska besluta om att 
godkänna fas 1 i projekteringen samt föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen 
till den 30 juni 2023. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 (KF § 111/2022) i ärendet KS 2022/228 att 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden ska fatta beslut senast den 31 
mars 2023 för fas 1 i projektering av lokaler för särskilt boende, samt överlämna ett alternativ att 
projektera till fullmäktige. 

Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden har nu, genom ordförandebeslut, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden för godkännande av fas 1 i projekteringen till 
den 30 juni 2023.  

Av besluten framgår bl.a. följande. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har i beslut den 11 
januari 2023 medgett dispens från den ursprungliga tidsplanen i föreläggandet efter att 
kompensatoriska åtgärder för brandskydd på Solvik har genomförts (SBN 2022/299). Därmed kan 
det särskilda boendet användas under längre tid än vad som var känt när fullmäktige bestämde 
datum för beslut om projektering hos berörda nämnder. Nämnderna föreslår fullmäktige att 
beslut om fas 1 samt förslag på ett alternativ att projektera fattas senast den 30 juni 2023. 

Kommunledningsförvaltningen har inte något att invända mot nämndernas begäran och föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja nämnderna ytterligare tid.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 

projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-07. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 
projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-02. 

 Beslut från Samhällsskydd mellersta Skaraborg, tillsynsförrättare Christer Hultcrantz, 
2023-01-11. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Delegationsbeslut 
Ärendenummer: 2022/208 
2023-02-02, Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Ambjörn Lennartsson, ordförande, ambjörn.p.lennartsson@tidaholm.se 

Förslag om revidering av datum för 
beslut om projektering SÄBO fas 1 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 

kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 genom att förlänga tidsfristen för när 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden ska besluta om att 
godkänna fas 1 i projekteringen samt föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen 
till den 30 juni 2023. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2022-10-31 (KF § 111/2022) i ärendet KS 2022/228 att 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden ska fatta beslut senast den 31 
mars 2023 för fas 1 i projektering av lokaler för särskilt boende, samt överlämna ett alternativ att 
projektera till fullmäktige. 

Med anledning av beslutet den 11 januari 2023 av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) om 
kompensatoriska åtgärder för brandskydd på Solvik (SBN 2022/299) medges dispens från den 
ursprungliga tidsplanen. Med kompensatoriska åtgärder av brandskyddet på Solvik kan det 
särskilda boendet användas under längre tid än vad som var känt när fullmäktige bestämde datum 
för beslut om projektering hos berörda nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige 
att beslut om fas 1 samt förslag på ett alternativ att projektera fattas senast den 30 juni 2023. 

Beslutsunderlag 
 Beslut ”SMS om kompensatoriska åtgärder av brandskydd på Solvik”, Christer Hultcrantz 

SMS, 2023-01-11 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31  

 

 

 

Ordförande godkänner beslut enligt ovanstående på samhällsbyggnadsnämndens uppdrag i enlighet 
med delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, beslutsnummer 1.1 ”Brådskande beslut”. 

 

Tidaholm, 2023-02-02 

 

 

____________________________ 

Ambjörn Lennartsson 
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BESLUT 

1 (5) 

Datum Diarienr  

2023-01-11 2021-000112  

   

   

Tidaholm kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Torggatan 26 

522 83 Tidaholm 

 

Bakgrund  

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg genomförde, med stöd av lag (2003:778) om Skydd mot olyckor 

(LSO), 5 kap. 1 §, 2021-03-21 tillsyn på fastigheten Solvik 30, Solviks Äldreboende, Tidaholms 

kommun. Tillsynens syfte var att kontrollera om ägaren och nyttjanderättshavaren lever upp till de 

skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO.  

Vid tillsynen konstaterades brister i brandskyddet så att skäligt brandskydd ej uppnåddes. Följande 

punkter beslutade Samhällsskydd Mellersta Skaraborg om rättelse på: 

 

B11 Varje lägenhet avsett att användas för boende i särskilt boende utför som egen brandcell 

ventilationstekniskt. För respektive lägenhet ska rökspridning via ventilationssystemet förhindras. 

B2 Varje avdelning delas upp i tre brandceller sektionerade i EI60 mot angränsande brandceller så att det 

maximala antalet boende i varje (EI60-) brandcell uppgår till 8 personer. 

B3 Varje lägenhet ska motstå brand som uppstår utanför lägenheten i 30 minuter. 

B4 Att Sprinkler av lägst klass 3 boendesprinkler installeras i varje rum avsett för vårdboende. 

B5 Att Sprinkler av lägst klass 3 boendesprinkler installeras i utrymningsväg och gemensamhetsutrymmen 

tillhörande avdelningen. 

B6 Dessutom ska en av nedanstående åtgärder vidtas: 

B7 Att sprinkler av lägst klass 3 boendesprinkler installeras ovan undertak för utrymmen enligt punkt tre 

och fyra. Hänsyn ska tas till sprinklervattnets påverkan på konstruktionen (undertaket till rummen samt 

undertak i korridorer). Vidare ska larm avges, antingen från sprinkler eller från automatiskt brandlarm 

där det går att utläsa vilken del av vinden som larmet utlösts på. Larmet skall vara vidarekopplat till 

ständigt bemannad plats för åtgärd.  

B7.a Att vinden avskiljs i lägst EI30 mot underliggande utrymmen samt i övrigt följer 

brandcellsindelning för underliggande lokaler. Vindsutrymmet ska förses med automatiskt 

brandlarm där det går att utläsa vilken del av vinden som larmet utlösts på. Larmet skall vara 

vidarekopplat till ständigt bemannad plats för åtgärd. 

B7.b Att i de delar av byggnaden som används för annan verksamhet än vårdlokal, Vk5B, och som 

inte åtgärder enligt punkterna 1-6 ovan omfattar ska heltäckande automatiskt brandlarm 

kompletteras med installation ovan undertak. Larmet skall vara vidarekopplat till ständigt 

bemannad plats för åtgärd. 

B8 Att ventilationen i källare/garage i Villan sektioneras så att ventilationen följer den byggnadstekniska 

brandcellsindelningen. 

                                                           
1 Ursprungligen benämndes beslutspunkterna 1 till och med 8. Då även punkterna i föreslagna kompensatoriska 

åtgärderna numrerades 1-7, har i detta dokument  beslutspunkterna benämnts med ett B före numreringen och de 

föreslagna kompensatoriska åtgärderna med ett K, således B1-B8 och K1-K7 

 C
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Åtgärd B1-B7 ska vidtas snarast möjligt, dock senast 2023-12-31. 

Åtgärd B8 ska vidtas snaras möjligt, dock senast 2022-03-31. 

Åtgärd B8 är åtgärdad och lämnas därhän. 

Tidaholms kommun hade för avsikt att åtgärda bristerna enligt tillsynsbeslutet och påbörjade arbetet 

med hur rättelsen kunde ske. Under arbetets gång framkom att kostnaderna för åtgärderna blev höga. 

Beslut togs då att utreda om Solvik också skulle renoveras med avseende på andra brister eller om ett 

nytt äldreboende skulle byggas. Arbetet svällde ut till att utreda det framtida behovet av platser för 

särskilt boende för äldre i Tidaholms kommun. Slutsatsen blev att Solviks äldreboende ska ersättas 

med ett nytt äldreboende. 

Med anledning av detta önskar Tidaholms kommun att inte utföra åtgärd 1 till 7 utan istället vidta 

kompensatoriska åtgärder under maximalt 6 år, till 2028 då ett nytt äldreboende senast ska stå färdigt. 

De kompensatoriska åtgärder som Tidaholms kommun föreslår är följande. Dessa kommenteras 

nedan: 

 

K1 Antalet boende per avdelning minskas till maximalt 9 boende. Detta för att utrymningen av respektive 

avdelning ska gå betydligt snabbare än innan.  

K2 Respektive avdelning säkerställs vara utförd som en egen brandcell i klass EI 60 (detta gäller även 

ventilation) med dörrar i denna gräns i lägst klass EI 60-SaC (EI 30-S200C mot trapphus). Detta för att 

säkerställa att arbetet kan fokuseras på att utrymma brinnande avdelning i första hand.  

K3 Vindar över avdelningar ska förses med detektering (rökdetektorer) enligt SBF 110:8. Detta för att 

möjliggöra en tidigare detektion av brand och därmed en tidigare utrymning. Brandlarmet på vindar ska 

vara adresserbart för att snabbt kunna lokalisera vara brand uppstått. Notera att om brandlarmet på 

vindar utförs med separat central ska det säkerställas att även detta brandlarm aktiverar erforderliga 

styrningar så som larmöverföring till SOS och utrymningslarm.  

K4 Samtliga avdelningar ska kompletteras med minst två extra pulver-/vätskesläckare för att kunna 

möjliggöra en tidigare släckning av brand.  

K5 Rum som används som boende ska tydligt markeras på/vid dörr så att det är tydligt vilka rum som 

behöver utrymmas vid en nödsituation. Övriga rum ska vara låsta.  

K6 Samtlig personal som kan förväntas hjälpa till vid en insats ska gå brandutbildning med specifik 

inriktning på tidigt släckningsarbete och strategi för utrymning av de äldre. Denna utbildning ska 

genomföras minst en gång per år.  

K7 Hemvårdens nattpatrull ska vara i beredskap och få information via Rakel vid detekterad brand på 

Solvik. Detta för att kunna hjälpa till vid utrymningen.  
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Bedömning och kommentar 

K1 - Antalet boende per avdelning minskas till maximalt 9 boende. Detta för att utrymningen av 

respektive avdelning ska gå betydligt snabbare än innan.  

 

K2 - Respektive avdelning säkerställs vara utförd som en egen brandcell i klass EI 60 (detta gäller 

även ventilation) med dörrar i denna gräns i lägst klass EI 60-SaC (EI 30-S200C mot trapphus). Detta 

för att säkerställa att arbetet kan fokuseras på att utrymma brinnande avdelning i första hand.  

 

K3 - Vindar över avdelningar ska förses med detektering (rökdetektorer) enligt SBF 110:8. Detta för 

att möjliggöra en tidigare detektion av brand och därmed en tidigare utrymning. Brandlarmet på vindar 

ska vara adresserbart för att snabbt kunna lokalisera vara brand uppstått. Notera att om brandlarmet på 

vindar utförs med separat central ska det säkerställas att även detta brandlarm aktiverar erforderliga 

styrningar så som larmöverföring till SOS och utrymningslarm.  

 

K4 - Samtliga avdelningar ska kompletteras med minst två extra pulver-/vätskesläckare för att kunna 

möjliggöra en tidigare släckning av brand.  

 

K5 - Rum som används som boende ska tydligt markeras på/vid dörr så att det är tydligt vilka rum 

som behöver utrymmas vid en nödsituation. Övriga rum ska vara låsta.  

I det ursprungliga tillsynsbeslutet har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg gjort bedömningen 

att med vidtagna åtgärder B1 – B8 uppnås skäligt brandskydd med max 8 boende per 

avdelning. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg finner ingen anledning att med mindre 

säkerhetshöjande kompensatorisk åtgärder öka antalet boende per avdelning. Således ska max 

4 vårdtagare vara i samma del av avdelningen, d.v.s. fördelningen ska vara 4 per sida. 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har inga kommentarer till åtgärden 

Mellan avdelningarna finns vissa personal- och administrativa utrymmen och det bedrivs en 

viss daglig vårdverksamhet anser Samhällsskydd Mellersta Skaraborg att dessa vindar också 

behöver detekteras. De ligger i direkt anslutning till (mellan två) vårdavdelningar och kan 

påverka utrymningen från dessa. Trots att delen sektioneras i EI60 anser Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg att samtliga delar av vinden, som inte är brandtekniskt avskild mot 

underliggande plan, ska detekteras med automatiskt adresserbart brandlarm 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har inga kommentarer till åtgärden 
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K6 - Samtlig personal som kan förväntas hjälpa till vid en insats ska gå brandutbildning med specifik 

inriktning på tidigt släckningsarbete och strategi för utrymning av de äldre. Denna utbildning ska 

genomföras minst en gång per år.  

 

K7 - Hemvårdens nattpatrull ska vara i beredskap och få information via Rakel vid detekterad brand 

på Solvik. Detta för att kunna hjälpa till vid utrymningen. 

 
 

 

Rummen som inte ska användas får inte användas som förråd för brännbart materiel. Den 

möblering som normalt sett finns i rummet anses kunna finnas kvar. Dock ska elektriska 

apparater mm (säng, spis, kyl mm) som inte används kopplas bort från väggkontakt eller 

motsvarande. Nyckel ska finnas tillgänglig. 

Utbildningen ska innehålla dels teoretisk utbildning och dels praktisk övning.  

Den teoretiska delen ska omfatta  

 Brands uppkomst 

 Släckmedel för olika bränder 

 Grundläggande utbildning för brandskyddsrondering. 
 Hantering av det automatiska brandlarmet 

Den praktiska delen ska omfatta: 

 Livräddning av sängliggande person 

 Brandsläckning med handbrandsläckare och brandfilt. 

 Praktiskt arbete med brandskyddsrondering 

 Praktisk övning med avläsning, orientering och åtgärd enligt indikering i 

brandlarmscentralen. 

 

Nyanställda och vikarier personal ska genomgå utbildningen innan de påbörjar arbetet vid 

Solviks äldreboende. Detta innebär att man bör tänka lite bredare än att bara utbilda 

personalen vid Solviks äldreboende 

Efter att klartecken/beställning lämnats från chef för nattpatrullen kan Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg lägga in detta i larmplanen. 

 C
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Beslut 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg anser inte att de kompensatoriska åtgärderna ger ett likvärdigt 

brandskydd jämfört med de åtgärder som krävdes enligt tillsynsbeslutet. Dock ska tas i beaktande 

följande parametrar: 

 Att installera brandlarm och sprinkler för att sedan , om 6 år, riva Solvik för att ersätta det med 

ett nytt äldreboende innebär att mellan 10 och 20 miljoner skulle investeras för att leva i 6 år 

och därefter rivas. 

 Det nybyggda äldreboendet som ersätter Solvik kommer att utföras enligt Boverkets 

byggregler och därmed ha en högre brandsäkerhet än det brandskydd Solvik skulle ha haft 

efter åtgärdade brister. 

 En utredning och översyn om framtida behovet av SÄBO – platser kommer att leda till ökad 

säkerhet på övriga boenden i Tidaholms kommun. 

 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar därför att acceptera Tidaholms kommuns 

kompensatoriska åtgärder med tilläggen att: 

 

K1 

Maximalt 8 boende per avdelning enligt tillsynsbeslutet 

K3 

Detektering sker på samtliga delar av vinden, även delar mellan avdelningar. 

K5 

Rummen ska inte användas som förråd men får ha kvar urkopplad elektrisk utrustning som tillhör 

rummet. 

 

 

 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

 

 

 

Christer Hultcrantz 

Tillsynsförrättare 

0515 - 88 58 07 

christer.hultcrantz@falkoping.se 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 111 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o godkänna förstudien. 
o projekteringen ska genomföras i två faser: fas 1 där alternativen 2B, 3A, 3B och 

3C (dock med placering av nytt särskilt boende på Solvik) projekteras genom 
partneringupphandling och fas 2 där ett av alternativen färdigprojekteras efter 
beslut från fullmäktige. Av fas 1 ska följande framgå: (1) uppdaterad 
totalkostnadskalkyl för de olika alternativen, (2) kvalitativa nyttor (för- och 
nackdelar) av respektive förslag, (3) hur respektive alternativ påverkar behov och 
nyttjande av fastigheter för kommunal verksamhet, samt (4) tidsplan för fas 2 och 
estimerad tidsplan för hela projektet. 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda nämnderna ska 
besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast den 31 mars 2023. 

o en klimatberäkning ska utföras under fas 1 av projekteringen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-11-23 (SON § 102/2021) att starta en förstudie 
om Solviks äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller.  

Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag 
att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda boenden (SÄBO) samt införande 
av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för att öppna som SÄBO igen, 
enligt beslut 2022-03-22 (SON § 2022/25). 

Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2023-2025 att avsätta 150 miljoner 
kronor under åren 2023-2024 för investering i renoveringar avseende äldreomsorgens särskilda 
boenden (KF § 75/2022). 

Social- och omvårdnadsnämnden har som beställarnämnd tagit fram och beslutat om att godkänna 
en förstudierapport Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO (SON § 2022/72). 
Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-07 (§ 141/2022) att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- 
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och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som benämns 2b. Kommunstyrelsen beslutade 
även att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans 
med samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 (§ 97/2022) att bordlägga ärendet.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som 
benämns 2b. 

o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars 
2023. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o godkänna förstudien. 
o projekteringen ska genomföras i två faser: fas 1 där alternativen 2B, 3A, 3B och 

3C (dock med placering av nytt särskilt boende på Solvik) projekteras genom 
partneringupphandling och fas 2 där ett av alternativen färdigprojekteras efter 
beslut från fullmäktige. Av fas 1 ska följande framgå: (1) uppdaterad 
totalkostnadskalkyl för de olika alternativen, (2) kvalitativa nyttor (för- och 
nackdelar) av respektive förslag, (3) hur respektive alternativ påverkar behov och 
nyttjande av fastigheter för kommunal verksamhet, samt (4) tidsplan för fas 2 och 
estimerad tidsplan för hela projektet. 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda nämnderna ska 
besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast den 31 mars 2023. 

- Anna-Karin Skatt (S), Christopher Vipond (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), Patricia 
Axelsson (V), Ambjörn Lennartsson (M) och Patrik Kristoffersen (KD) föreslår bifall till 
Johanssons förslag. 

- Christopher Vipond (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att en klimatberäkning ska 
utföras under fas 1 av projekteringen. 

- Patricia Axelsson (V), Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Patrik 
Kristoffersen (KD) och Zelal-Sara Yesildeniz (VT) föreslår bifall till Viponds 
tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens och Johanssons, 
samt ett förslag om tillägg till Johanssons förslag från Vipond.  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Johanssons förslag.  
 
Ordföranden ställer därefter Viponds förslag om tillägg under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 97/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende” 2022-09-26. 

 Kommunstyrelsens beslut § 141/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-09-07. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86/2022 ”Beslut om förstudie för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-08-24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 
SÄBO”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-07-06. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-
2025”, 2022-06-27.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 72/2022 ”Beslut om inriktning för Solviks 
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-06-21 

 Rapport ”Förstudierapport – Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 
2022-06-22 

 Rapport ”Newsec – Marknadsanalys Tidaholm 2022-04-26”, 2022-04-26  

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 32 Beslut om revidering av borgensram för 
Tidaholms Bostads AB avseende år 2023 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut om borgensram för Tidaholms Bostads (KF § 131/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Bostads AB om  
168 miljoner kronor (KF § 131/2022). Därefter har Tidaholms Bostads AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
164 762 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 10,5 miljoner kronor vilket är en justering mot tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och dels ökade räntekostnader 
i en tid när räntor är högre än tidigare år.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Tidaholms Bostads (KF § 131/2022) på det 
vis att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av borgensbeslut Tidaholms Bostads AB 2023”, ekonomichef 

Louise Holmvik, 2023-01-24. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2023-01-24 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Revidering av borgensbeslut 
Tidaholms Bostads AB 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 
beslut om borgensram för Tidaholms Bostads (KF § 131/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Bostads AB om 168 
miljoner kronor (KF § 131/2022), därefter har Tidaholms Bostads AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
164 762 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 10,5 miljoner kronor, vilket är en justering från tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen dels ökade räntekostnader i en 
tid när räntor är högre än tidigare år.   

Utredning 
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Tidaholms Bostads AB:s borgenram för 2022 var 180,1 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 175,5 
kronor för 2023.   

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Bostads AB 
Ekonomienheten 
 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 
2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 
2022-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 8 778 557 -360 000 8 418 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 482 089 -146 000 2 336 089
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 100 000 -100 000 10 000 000
Kommuninvest 138466 2025-05-12 16 725 000 -300 000 16 425 000
Kommuninvest 138469 2026-02-04 14 445 369 -420 000 14 025 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 000 000 -400 000 8 600 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 400 000 -4 340 000 -60 000 0
Kommuninvest 145048 2023-04-12 0 4 340 000 -120 000 4 220 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 100 000 -6 040 000 -60 000 0
Kommuninvest 145049 2023-04-12 0 6 040 000 -120 000 5 920 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 700 000 -200 000 14 500 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 5 812 500 -250 000 5 562 500
Kommuninvest 132409 2024-10-02 6 850 000 -200 000 6 650 000
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 -340 000 10 660 000
Kommuninvest 142167 2026-02-04 0 11 000 000 -255 000 10 745 000
Kommuninvest 144986 2024-11-29 0 20 000 000 -300 000 19 700 000
Kommuninvest 148746 2023-08-16 0 11 500 000 0 11 500 000

126 293 515 -10 380 000 52 880 000 -4 031 000 164 762 515

Budgeterad nyupplåning 2023 10 500 000 10 500 000
Summa låneskuld 126 293 515 -10 380 000 63 380 000 -4 031 000 175 262 515
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§ 33 Beslut om revidering av borgensram för 
Tidaholms Energi AB avseende år 2023 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF § 132/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Energi AB om  
210 miljoner kronor (KF § 132/2022). Därefter har Tidaholms Energi AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 15 miljoner kronor vilket är en justering mot tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och dels ökade räntekostnader 
i en tid när räntor är högre än tidigare år.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF § 132/2022) på 
det vis att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Energi 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 000 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av borgensbeslut Tidaholms Energi AB 2023”, ekonomichef 

Louise Holmvik, 2023-01-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2023-01-24 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Revidering av borgensbeslut 
Tidaholms Energi AB 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 
beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF § 132/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Energi AB om 168 
miljoner kronor (KF § 132/2022), därefter har Tidaholms Energi AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 15 miljoner kronor, vilket är en justering från tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och ökade räntekostnader i en 
tid när räntor är högre än tidigare år.   

Utredning 

 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2021-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 2022-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 1 550 000 -1 550 000 0
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 -32 000 000 0
Kommuninvest 151210 Obestämd 0 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 6 597 000 -1 252 000 5 345 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 20 500 000 -800 000 19 700 000
Kommuninvest 138470 2026-11-12 20 100 000 -800 000 19 300 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 19 480 000 -3 600 000 15 880 000
Kommuninvest 146285 2023-09-15 12 000 000 -400 000 11 600 000
Handelsbanken 681825 2022-01-04 43 231 200 -42 331 200 -900 000 0
Kommuninvest 141564 2024-03-27 43 221 200 -2 700 000 40 521 200
Kommuninvest 141565 2026-02-04 28 220 800 -1 800 000 26 420 800
Kommuninvest 142165 2025-09-15 0 4 000 000 -160 000 3 840 000

258 900 200 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 206 607 000

Budgeterad nyupplåning 2023 0 3 000 000
12 000 000

Summa låneskuld 161 879 000 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 221 607 000
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Tidaholms Energis AB:s borgenram för 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 
221 607 000 kronor för 2023.   

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomienheten 
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BESLUT 


1 (5) 


Datum Diarienr  


2023-01-11 2021-000112  


   


   


Tidaholm kommun 


Samhällsbyggnadsförvaltningen 


Torggatan 26 


522 83 Tidaholm 


 


Bakgrund  


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg genomförde, med stöd av lag (2003:778) om Skydd mot olyckor 


(LSO), 5 kap. 1 §, 2021-03-21 tillsyn på fastigheten Solvik 30, Solviks Äldreboende, Tidaholms 


kommun. Tillsynens syfte var att kontrollera om ägaren och nyttjanderättshavaren lever upp till de 


skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO.  


Vid tillsynen konstaterades brister i brandskyddet så att skäligt brandskydd ej uppnåddes. Följande 


punkter beslutade Samhällsskydd Mellersta Skaraborg om rättelse på: 


 


B11 Varje lägenhet avsett att användas för boende i särskilt boende utför som egen brandcell 


ventilationstekniskt. För respektive lägenhet ska rökspridning via ventilationssystemet förhindras. 


B2 Varje avdelning delas upp i tre brandceller sektionerade i EI60 mot angränsande brandceller så att det 


maximala antalet boende i varje (EI60-) brandcell uppgår till 8 personer. 


B3 Varje lägenhet ska motstå brand som uppstår utanför lägenheten i 30 minuter. 


B4 Att Sprinkler av lägst klass 3 boendesprinkler installeras i varje rum avsett för vårdboende. 


B5 Att Sprinkler av lägst klass 3 boendesprinkler installeras i utrymningsväg och gemensamhetsutrymmen 


tillhörande avdelningen. 


B6 Dessutom ska en av nedanstående åtgärder vidtas: 


B7 Att sprinkler av lägst klass 3 boendesprinkler installeras ovan undertak för utrymmen enligt punkt tre 


och fyra. Hänsyn ska tas till sprinklervattnets påverkan på konstruktionen (undertaket till rummen samt 


undertak i korridorer). Vidare ska larm avges, antingen från sprinkler eller från automatiskt brandlarm 


där det går att utläsa vilken del av vinden som larmet utlösts på. Larmet skall vara vidarekopplat till 


ständigt bemannad plats för åtgärd.  


B7.a Att vinden avskiljs i lägst EI30 mot underliggande utrymmen samt i övrigt följer 


brandcellsindelning för underliggande lokaler. Vindsutrymmet ska förses med automatiskt 


brandlarm där det går att utläsa vilken del av vinden som larmet utlösts på. Larmet skall vara 


vidarekopplat till ständigt bemannad plats för åtgärd. 


B7.b Att i de delar av byggnaden som används för annan verksamhet än vårdlokal, Vk5B, och som 


inte åtgärder enligt punkterna 1-6 ovan omfattar ska heltäckande automatiskt brandlarm 


kompletteras med installation ovan undertak. Larmet skall vara vidarekopplat till ständigt 


bemannad plats för åtgärd. 


B8 Att ventilationen i källare/garage i Villan sektioneras så att ventilationen följer den byggnadstekniska 


brandcellsindelningen. 


                                                           
1 Ursprungligen benämndes beslutspunkterna 1 till och med 8. Då även punkterna i föreslagna kompensatoriska 


åtgärderna numrerades 1-7, har i detta dokument  beslutspunkterna benämnts med ett B före numreringen och de 


föreslagna kompensatoriska åtgärderna med ett K, således B1-B8 och K1-K7 
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Datum Diarienr  


2023-01-11 2021-000112  


   


   


 


Åtgärd B1-B7 ska vidtas snarast möjligt, dock senast 2023-12-31. 


Åtgärd B8 ska vidtas snaras möjligt, dock senast 2022-03-31. 


Åtgärd B8 är åtgärdad och lämnas därhän. 


Tidaholms kommun hade för avsikt att åtgärda bristerna enligt tillsynsbeslutet och påbörjade arbetet 


med hur rättelsen kunde ske. Under arbetets gång framkom att kostnaderna för åtgärderna blev höga. 


Beslut togs då att utreda om Solvik också skulle renoveras med avseende på andra brister eller om ett 


nytt äldreboende skulle byggas. Arbetet svällde ut till att utreda det framtida behovet av platser för 


särskilt boende för äldre i Tidaholms kommun. Slutsatsen blev att Solviks äldreboende ska ersättas 


med ett nytt äldreboende. 


Med anledning av detta önskar Tidaholms kommun att inte utföra åtgärd 1 till 7 utan istället vidta 


kompensatoriska åtgärder under maximalt 6 år, till 2028 då ett nytt äldreboende senast ska stå färdigt. 


De kompensatoriska åtgärder som Tidaholms kommun föreslår är följande. Dessa kommenteras 


nedan: 


 


K1 Antalet boende per avdelning minskas till maximalt 9 boende. Detta för att utrymningen av respektive 


avdelning ska gå betydligt snabbare än innan.  


K2 Respektive avdelning säkerställs vara utförd som en egen brandcell i klass EI 60 (detta gäller även 


ventilation) med dörrar i denna gräns i lägst klass EI 60-SaC (EI 30-S200C mot trapphus). Detta för att 


säkerställa att arbetet kan fokuseras på att utrymma brinnande avdelning i första hand.  


K3 Vindar över avdelningar ska förses med detektering (rökdetektorer) enligt SBF 110:8. Detta för att 


möjliggöra en tidigare detektion av brand och därmed en tidigare utrymning. Brandlarmet på vindar ska 


vara adresserbart för att snabbt kunna lokalisera vara brand uppstått. Notera att om brandlarmet på 


vindar utförs med separat central ska det säkerställas att även detta brandlarm aktiverar erforderliga 


styrningar så som larmöverföring till SOS och utrymningslarm.  


K4 Samtliga avdelningar ska kompletteras med minst två extra pulver-/vätskesläckare för att kunna 


möjliggöra en tidigare släckning av brand.  


K5 Rum som används som boende ska tydligt markeras på/vid dörr så att det är tydligt vilka rum som 


behöver utrymmas vid en nödsituation. Övriga rum ska vara låsta.  


K6 Samtlig personal som kan förväntas hjälpa till vid en insats ska gå brandutbildning med specifik 


inriktning på tidigt släckningsarbete och strategi för utrymning av de äldre. Denna utbildning ska 


genomföras minst en gång per år.  


K7 Hemvårdens nattpatrull ska vara i beredskap och få information via Rakel vid detekterad brand på 


Solvik. Detta för att kunna hjälpa till vid utrymningen.  
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Bedömning och kommentar 


K1 - Antalet boende per avdelning minskas till maximalt 9 boende. Detta för att utrymningen av 


respektive avdelning ska gå betydligt snabbare än innan.  


 


K2 - Respektive avdelning säkerställs vara utförd som en egen brandcell i klass EI 60 (detta gäller 


även ventilation) med dörrar i denna gräns i lägst klass EI 60-SaC (EI 30-S200C mot trapphus). Detta 


för att säkerställa att arbetet kan fokuseras på att utrymma brinnande avdelning i första hand.  


 


K3 - Vindar över avdelningar ska förses med detektering (rökdetektorer) enligt SBF 110:8. Detta för 


att möjliggöra en tidigare detektion av brand och därmed en tidigare utrymning. Brandlarmet på vindar 


ska vara adresserbart för att snabbt kunna lokalisera vara brand uppstått. Notera att om brandlarmet på 


vindar utförs med separat central ska det säkerställas att även detta brandlarm aktiverar erforderliga 


styrningar så som larmöverföring till SOS och utrymningslarm.  


 


K4 - Samtliga avdelningar ska kompletteras med minst två extra pulver-/vätskesläckare för att kunna 


möjliggöra en tidigare släckning av brand.  


 


K5 - Rum som används som boende ska tydligt markeras på/vid dörr så att det är tydligt vilka rum 


som behöver utrymmas vid en nödsituation. Övriga rum ska vara låsta.  


I det ursprungliga tillsynsbeslutet har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg gjort bedömningen 


att med vidtagna åtgärder B1 – B8 uppnås skäligt brandskydd med max 8 boende per 


avdelning. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg finner ingen anledning att med mindre 


säkerhetshöjande kompensatorisk åtgärder öka antalet boende per avdelning. Således ska max 


4 vårdtagare vara i samma del av avdelningen, d.v.s. fördelningen ska vara 4 per sida. 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har inga kommentarer till åtgärden 


Mellan avdelningarna finns vissa personal- och administrativa utrymmen och det bedrivs en 


viss daglig vårdverksamhet anser Samhällsskydd Mellersta Skaraborg att dessa vindar också 


behöver detekteras. De ligger i direkt anslutning till (mellan två) vårdavdelningar och kan 


påverka utrymningen från dessa. Trots att delen sektioneras i EI60 anser Samhällsskydd 


Mellersta Skaraborg att samtliga delar av vinden, som inte är brandtekniskt avskild mot 


underliggande plan, ska detekteras med automatiskt adresserbart brandlarm 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har inga kommentarer till åtgärden 
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K6 - Samtlig personal som kan förväntas hjälpa till vid en insats ska gå brandutbildning med specifik 


inriktning på tidigt släckningsarbete och strategi för utrymning av de äldre. Denna utbildning ska 


genomföras minst en gång per år.  


 


K7 - Hemvårdens nattpatrull ska vara i beredskap och få information via Rakel vid detekterad brand 


på Solvik. Detta för att kunna hjälpa till vid utrymningen. 


 
 


 


Rummen som inte ska användas får inte användas som förråd för brännbart materiel. Den 


möblering som normalt sett finns i rummet anses kunna finnas kvar. Dock ska elektriska 


apparater mm (säng, spis, kyl mm) som inte används kopplas bort från väggkontakt eller 


motsvarande. Nyckel ska finnas tillgänglig. 


Utbildningen ska innehålla dels teoretisk utbildning och dels praktisk övning.  


Den teoretiska delen ska omfatta  


 Brands uppkomst 


 Släckmedel för olika bränder 


 Grundläggande utbildning för brandskyddsrondering. 
 Hantering av det automatiska brandlarmet 


Den praktiska delen ska omfatta: 


 Livräddning av sängliggande person 


 Brandsläckning med handbrandsläckare och brandfilt. 


 Praktiskt arbete med brandskyddsrondering 


 Praktisk övning med avläsning, orientering och åtgärd enligt indikering i 


brandlarmscentralen. 


 


Nyanställda och vikarier personal ska genomgå utbildningen innan de påbörjar arbetet vid 


Solviks äldreboende. Detta innebär att man bör tänka lite bredare än att bara utbilda 


personalen vid Solviks äldreboende 


Efter att klartecken/beställning lämnats från chef för nattpatrullen kan Samhällsskydd 


Mellersta Skaraborg lägga in detta i larmplanen. 
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Beslut 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg anser inte att de kompensatoriska åtgärderna ger ett likvärdigt 


brandskydd jämfört med de åtgärder som krävdes enligt tillsynsbeslutet. Dock ska tas i beaktande 


följande parametrar: 


 Att installera brandlarm och sprinkler för att sedan , om 6 år, riva Solvik för att ersätta det med 


ett nytt äldreboende innebär att mellan 10 och 20 miljoner skulle investeras för att leva i 6 år 


och därefter rivas. 


 Det nybyggda äldreboendet som ersätter Solvik kommer att utföras enligt Boverkets 


byggregler och därmed ha en högre brandsäkerhet än det brandskydd Solvik skulle ha haft 


efter åtgärdade brister. 


 En utredning och översyn om framtida behovet av SÄBO – platser kommer att leda till ökad 


säkerhet på övriga boenden i Tidaholms kommun. 


 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar därför att acceptera Tidaholms kommuns 


kompensatoriska åtgärder med tilläggen att: 


 


K1 


Maximalt 8 boende per avdelning enligt tillsynsbeslutet 


K3 


Detektering sker på samtliga delar av vinden, även delar mellan avdelningar. 


K5 


Rummen ska inte användas som förråd men får ha kvar urkopplad elektrisk utrustning som tillhör 


rummet. 


 


 


 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


 


 


 


Christer Hultcrantz 


Tillsynsförrättare 


0515 - 88 58 07 


christer.hultcrantz@falkoping.se 
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