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Tjänstgörande ersättare 
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2021/148 

§ 205 Val av mötesobservatör 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte finns något förslag på mötesobservatör. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 
 
Beslutsunderlag 
- 
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2020/307 

§ 206 Beslut om kameraövervakning av offentliga miljöer i 
Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-10, i samband med handläggningen av 
ett Tidaholmsförslag, att initiera ett nytt ärende angående kameraövervakning 
av offentliga ytor i Tidaholms kommun.  
 
Kameraövervakning regleras i dataskyddsförordningen och i 
kamerabevakningslagen (2018:1200). Enligt 7 § kamerabevakningslagen 
krävs tillstånd till kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, 
bland annat om bevakningen ska bedrivas av en myndighet. Tidaholms 
kommun behöver därmed tillstånd för att kameraövervaka offentliga ytor i 
kommunen. Det är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som beviljar sådana 
tillstånd.  
 
För att IMY ska kunna göra en bedömning av omfattningen och arten av de 
brott som motiverar ett bevakningsintresse är det viktigt att sökanden ger in 
underlag som visar vad som har skett, på vilken gata eller plats det inträffat, 
datum för när brotten inträffat och vilken tid på dygnet. Det är också viktigt att 
komma ihåg att det i första hand är brott och incidenter som har inträffat inom 
det bevakade området som kan ligga till grund för bevakningsintresset på 
platsen. Brott som inträffat i närområdet men utanför det bevakade området 
väger inte lika tungt.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden, som har yttrat sig i ärendet, har bilagt statistik 
över rapportering av händelser i centrala Tidaholm, dels från polisrapporter, 
dels från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs system för 
incidentrapportering. Utifrån dessa bedömer samhällsbyggnadsnämnden att 
antalet incidenter är få. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att 
problembilden inte är tillräckligt utmanande för att motivera 
kameraövervakning.  
 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
bedömning. Det finns därmed i dagsläget inte någon anledning att gå vidare i 
en process om att ansöka om tillstånd för kamerabevakning. Kommunen 
behöver hitta andra sätt att arbeta brottsförebyggande och för att öka 
tryggheten hos medborgarna.  
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att utredningen kan läggas till 
handlingarna.  
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 

utredningen till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2021 ”Beslut om 

kameraövervakning av offentliga miljöer i Tidaholms kommun”,  
2021-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om kameraövervakning offentliga miljöer 
Tidaholms kommun”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-09-01. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70/2021 ”Beslut om yttrande 
gällande ärende kring kameraövervakning av offentliga ytor i 
Tidaholm”, 2021-05-06. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande ärende kring 
kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholm”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-30. 

✓ Statistik EST Tidaholm, 2021-05-11. 
✓ Medborgardialog 2020 Tidaholm, 2021-05-11. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 128/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om 

kameror”, 2020-06-10.  
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2021/248 

§ 207 Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen  januari – 
augusti år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
avseende januari – augusti år 2021 samt att lägga den till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport per augusti för 
kommunstyrelsen. Rapporten innehåller uppföljning avseende ekonomi, 
personal och verksamhet för perioden januari – augusti 2021 samt en 
helårsprognos avseende styrelsens ekonomi. 
 
Delårsresultatet för kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget på 9,4 
miljoner kronor.  
 
Styrelsens helårsprognos utgör ett överskott mot budget på 8,0 miljoner 
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och på 
en positiv utveckling av pensionskostnader för hela kommunen.  
 
Kommunledningsförvaltingen förväntas redovisa en budget i balans. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
upprättad delårsrapport avseende januari – augusti år 2021 samt att 
lägga den till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari 

- augusti 2021”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2021-09-20. 
✓ Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende januari - augusti 20. 
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2021/247 

§ 208 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun januari – 
augusti år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna. 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att, i samband 
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner är enligt lag skyldiga att upprätta en årsredovisning och en 
delårsrapport för varje räkenskapsår.   

Delårsrapporten inkluderar en samlad bedömning av kommunens 
måluppfyllnad efter åtta månader. Enligt uppföljningen har kommunen fyra 
gula mål, ett rött mål och ett grönt mål. 
 
Delårsrapporten inkluderar upprättad resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och kommunkoncernen.   
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.  
 
Prognoserna från social- och omvårdnadsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden indikerar överskott mot respektive budget medan 
prognoserna från kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
indikerar underskott.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden inte 
har inkommit med en åtgärdsplan i sin rapport. Nämnden hänvisar till att det 
skulle få en negativ påverkan på förmågan till återgång vid normalläge i 
verksamheten då restriktionerna tillåter. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin 
rapport inkommit med en åtgärdsplan. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att det prognostiserade underskottet och effekterna av 
åtgärdsplanen inte uppnår en budget i balans.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsprinciper ska nämnd vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade 
budgetram och är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,1 % av skatter och bidrag.  
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Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 41,9 miljoner kronor vilket 
är ett överskott mot budget på 24,9 miljoner kronor. Det motsvarar 5,0 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till 
handlingarna. 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa 
och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari - augusti 2021”, ekonomichef Henrik Johansson, 
2021-09-17. 

✓ Rapport ”Delårsrapport – Augusti 2021 (Tidaholms kommun). 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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2020/335 

§ 209 Beslut om besvarande av motion om uppdrag om att 
skyndsamt redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation under åren 2011-2020 samt budget år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) med flera har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
med yrkandet att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att 
skyndsamt redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation under åren 2011-2020 samt budget år 2021. 
 
Motionärerna framhåller att det i kommunens årsredovisningar framgår att 
antalet årsarbetare mellan år 2011 till år 2019 har ökat med 193 årsarbetare 
vilket innebär en ökning på 20 procent. De framhåller vidare att detta innebär 
en ökning av kommunens totala personalkostnader på 191 mnkr. 
Motionärerna konstaterar därefter att ökningen om 193 årsarbetare från 2011 
till 2019 innebär en årlig merkostnad om 108 mnkr.  
 
Motionärerna lämnar vidare i motionen en punktlista på vad som bör 
inrymmas i redovisningen samt att utvecklingen bör redovisas per nämnd.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och kommer i sin utredning 
fram till att det är komplicerat och komplext att analysera och ge exakta 
förklaringar till varför antalet anställda och antalet årsarbetare har varierat och 
förändrats från år 2011 till år 2020. Förändringarna är dock kopplade till hur 
verksamheter har utvecklats och bedrivits där faktorer såsom 
volymförändringar, omvärldshändelser, ambitionsnivå och politiska beslut 
samt rättsliga krav och lagändringar har påverkat. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser vidare att om det ska genomföras en mer 
genomgripande utredning och analys av personalorganisationen bör 
utredningen ha ett klart och tydligt syfte samt en tydlig målsättning.  Det skulle 
även krävas tillsättande av extra resurser för att genomföra en sådan 
utredning där medel i så fall behöver avsättas. Utifrån tidigare utredningar av 
liknande karaktär skulle det röra sig om en kostnad på cirka 330 000 kronor.   
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar slutligen att förvaltningen redan, i 
stor utsträckning, har tagit fram den statistik som motionärerna efterfrågar och 
att motionen därför kan anses vara besvarad.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad.  
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Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion gällande att 

redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation 2011-2020”, kanslichef Anna Eklund,  
2021-08-04. 

✓ Bilaga 1 ”Statistiksammanställning ”Antalet årsarbetare 2020-2011”, 
2021-09-24. 

✓ Bilaga 2 ”Redogörelser från förvaltningscheferna”, 2021-08-05.  
✓ Bilaga 3 ”Ledarskapsstruktur”, 2021-09-24. 
✓ Motion ”Uppdrag att skyndsamt redovisa en genomgående analys av 

kommunens personalorganisation 2011-2020 samt budget 2021”, 
Roger Lundvold (KD) med flera, 2020-09-28. 
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2021/2 

§ 210 Information om näringslivsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategen informerar om vad som är aktuellt kring näringslivet i 
Tidaholms kommun. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om näringslivsfrågor”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-09-27. 
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2019/466 

§ 211 Information om bakgrund och förutsättningar för 
arbetsordning och reglementen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kanslichefen och kommunjuristen informerar om bakgrund och förutsättningar 
för arbetsordning och reglementen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om bakgrund och förutsättningar för 

arbetsordning och reglementen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-09-27. 
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2020/38 

§ 212 Beslut om revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att komplettera § 5 med texten ”valbar 
enligt kommunallagen”. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
arbetsordningen i enlighet med upprättat förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 42/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”S + V anser 
att den skrivning som finns i § 33 gällande E-förslag kan vara kvar vilket 
innebär att nämnd i lämpliga fall både kan bereda och besluta i sådant ärende. 
Detta utifrån att e-förslag i vissa fall kan vara av mindre omfattande karaktär 
som inte behöver prövas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige äger 
ändå frågan när ärendet skall remitteras och får då bedöma om det skall 
komma tillbaka till kommunfullmäktige eller ej.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det är upp till 
kommunfullmäktige att bestämma om § 33 i arbetsordningen ska formuleras 
som i förslaget eller på något annat sätt.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet 
med upprättat förslag.  

- Ida Davidsson (-) föreslår kommunstyrelsen besluta att komplettera § 5 
med texten ”valbar enligt kommunallagen” samt att därefter föreslå 
kommunfullmäktige besluta att revidera arbetsordningen i enlighet med 
upprättat förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Davidssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 107/2021 ”Beslut om 

revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige”, 2021-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2021-08-20. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 42/2021 ”Beslut om revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2021-03-03. 

15



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-21. 

✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget) 

och grön (tillägg) text. 
✓ SKR:s underlag - Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/466 

§ 213 Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av 
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 43/2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 43/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av kommunstyrelsens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.” 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 
upprättat förslag.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska 
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes 
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 43/2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 108/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för kommunstyrelsen”, 2021-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente 

kommunstyrelsen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2021-04-29. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av 
reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente 
kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23. 

✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text. 
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och 

grön (tillägg) text.  
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

 

18



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/324 

§ 214 Beslut om revidering av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av 
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 44/2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 44/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.” 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet 
med upprättat förslag.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska 
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes 
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 44/2021. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 109/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2021-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kultur- och 

fritidsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2021-08-19. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av 
reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 2021-03-03. 
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och 
fritidsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28. 

✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av 
reglemente för kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31. 

✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
✓ Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text.  
✓ SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 
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2019/482 

§ 215 Beslut om revidering av reglemente för social- och 
omvårdnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av 
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 45/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 45/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av social- och omvårdnadsnämndens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.” 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska 
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes 
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 45/2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 110/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”,  
2021-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och 
omvårdnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2021-08-19. 
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✓ Kommunstyrelsens beslut § 45/2021 ”Beslut om revidering reglemente 
social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-03-03. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och 
omvårdnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 

✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om 
yttrande avseende reviderat reglemente för social- och 
omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18. 

✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden. 
✓ Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text. 
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019, SKR. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/483 

§ 216 Beslut om revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av 
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 46/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 46/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.” 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska 
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes 
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 46/2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 111/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente 

samhällsbyggnadsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny 
Beckman, 2021-08-19. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente 
samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03. 
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente 
samhällsbyggnadsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2020-7-07. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren 
Holmqvist, 2020-03-03. 

✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
✓ Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text.  
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/484 

§ 217 Beslut om revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av 
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 47/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 47/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.” 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden i 
enlighet med upprättat förslag.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska 
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes 
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 47/2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2021 ”Beslut om revidering av 

reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 2021-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente barn- och 

utbildningsnämnden efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2021-08-19. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente 
barn- och utbildningsnämnden”, 2021-03-03. 
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrande - 
reglemente Barn- och utbildningsnämnden”, 2020-03-19. 

✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
✓ Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd 

(borttaget) och grön (tillägg) text.  
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019, SKR. 
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2019/485 

§ 218 Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av 
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 48/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 48/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av jävsnämndens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.” 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med 
upprättat förslag.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska 
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes 
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 48/2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för jävsnämnden”, 2019-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 48/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

jävsnämnden”, 2021-03-03. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 
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✓ Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente 
för jävsnämnden”, 2020-03-06. 

✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden. 
✓ Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text.  
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019, SKR. 
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2019/519 

§ 219 Beslut om revidering av reglemente för valnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av 
individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 49/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 49/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av valnämndens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta.” 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med 
upprättat förslag.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att det ska 
göras en konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes 
av individuella personer i kommunstyrelsens beslut § 49/2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.  
 
Ordföranden ställer först Karlssons förslag om återremiss under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114/2021 ”Beslut om 

revidering av reglemente för valnämnden”, 2021-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden efter 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 49/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

valnämnden”, 2021-03-03. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 
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✓ Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för 
valnämnden”, 2020-03-05. 

✓ Förslag till reglemente för valnämnden. 
✓ Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text. 
✓ Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad 

mars 2019, SKR. 
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2021/288 

§ 220 Beslut om det särskilda boendet Lindängen med anledning 
av folkomröstning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att någon 
återöppning av Lindängen som särskilt boende för äldre ej är aktuell 
eftersom behov av dessa platser har tillgodosetts på övriga av 
kommunens boenden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 8/2021, att genomföra en folkomröstning om 
det särskilda boendet Lindängen. Frågan som ställdes i folkomröstningen var: 
”Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?” 
Svarsmöjligheterna var ja, nej och avstår.  
 
Folkomröstningen genomfördes den 5 september 2021. Valnämnden 
genomförde slutlig räkning av rösterna den 7 september 2021. Valnämnden 
har i beslut, § 33/202, fastställt det slutliga resultatet enligt följande:  
 

 
Valdistrikt 

 
Antal röst-
berättigade 
 

 
Röstat  
JA 

 
% 

 
Röstat  
NEJ 

 
% 

 
Röstat 
AVSTÅR 

 
% 

 
Ogiltig
a 

 
% 

 
Antal 
deltagande 

 
% 
 
 

Tidaholms  
Innerstad 

1570 351 81,82 66 15,38 12 2,80 0 0,00 429 27,32 

Tidaholm  
Östra 

1464 358 79,03 80 17,66 14 3,09 1 0,22 453 30,94 

Tidaholm  
Västra 

1358 392 81,16 71 14,70 14 2,90 6 1,24 483 35,57 

Tidaholm  
Norra 

1328 376 79,32 85 17,93 13 2,74 0 0,00 474 35,69 

Hökensås  
Norra 

1592 447 76,02 117 19,90 24 4,08 0 0,00 588 36,93 

Hökensås 
Södra/Västra 

1464 528 87,71 67 11,13 6 1,00 1 0,17 602 41,12 

Dimbo m.fl. 
 

1419 765 94,44 37 4,57 8 0,99 0 0,00 810 57,08 

 
Totalt: 

 
10195 

 
3217 

 
83,80 

 
523 

 
13,62 

 
91 

 
2,37 

 
8 

 
0,21 

 
3839 

 
37,66 

 
Förvaltningen har även, utifrån avprickningar i röstlängden, tagit fram statistik 
på i hur stor utsträckning olika åldersgrupper har röstat. 
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 53,8% 53,5% 32,4% 20,8% 10,9% 
Tidaholm Östra 41,2% 54,8% 31,2% 16,2% 10,5% 
Tidaholm Innerstad 43,9% 50,6% 27,7% 12,1% 10,6% 
Tidaholm Norra 44,8% 53,9% 34,7% 23,3% 18% 
Hökensås Norra 41,6% 56,7% 36,4% 23,5% 26,1% 
Hökensås 
Södra/Västra 

57,3% 60,1% 44,5% 23,5% 16% 
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Dimbo m.fl. 69,3% 75,2% 57,5% 42,3% 40,8% 
Summa 49% 58% 38,5% 22,8% 17,6% 
Nedan visas en tabell med absoluta tal i form av det totala antalet 
röstberättigade i respektive grupp samt antal som röstat inom parentes.  
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 195 

(105) 
306 
(164) 

397 (129) 350 (73) 110 (12) 

Tidaholm Östra 165 (68) 301 
(165) 

441 (138) 405 (66) 152 (16) 

Tidaholm Innerstad 191 (84) 304 
(154) 

404 (112) 492 (60) 179 (19) 

Tidaholm Norra 136 (61) 289 
(156) 

443 (154) 360 (84) 100 (18) 

Hökensås Norra 84 (35) 363 
(206) 

576 (210) 462 
(109) 

107 (28) 

Hökensås 
Södra/Västra 

61 (35) 351 
(211) 

548 (244) 417 (98) 87 (14) 

Dimbo m.fl. 98 (68) 327 
(246) 

499 (287) 397 
(168) 

98 (40) 

Summa 10195 (3 837) 930 
(456) 

2 241  
(1 302) 

3 308  
(1 274) 

2 883 
(658) 

833 (147) 

 
Notera att två distrikt har varsin extra röstsedel utöver avprickningar i 
röstlängd. Det betyder att totalsumman ovan (3 837) inte stämmer överens 
med det totala antalet röstsedlar (3 839).  
 
Folkomröstningen är rådgivande och efter omröstningen ska 
kommunfullmäktige fatta ett beslut i den sakfråga som omröstningen gäller. 
Kommunfullmäktige ska därmed nu ta ställning till frågan om Lindängen ska 
vara ett särskilt boende eller inte.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen 
utan ställningstagande. 

- Mikael Hallin (C) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta med hänsyn till resultat av folkomröstningen Lindängen att 
folkomröstningen respekteras och bifalls i dess anda.  

- Anna Zöögling (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att någon återöppning av Lindängen som 
särskilt boende för äldre ej är aktuell eftersom behov av dessa platser 
har tillgodosetts på övriga av kommunens boenden. 

- Lennart Nilsson (SD), Ida Davidsson (-) och Peter Friberg (M) yrkar 
bifall till Hallins förslag. 

- Lena Andersson (S) och Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till Zööglings 
förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hallins 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Hallins förslag 
 
NEJ: 
Bifall till Zööglings förslag 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Ingemar Johansson (L), Mikael Hallin (C), Lennart Nilsson (SD), Peter Friberg 
(M), Ida Davidsson (-) 
 
Följande röstar NEJ: 
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Hajrudin Abdihodzic (V), Othmar Fiala (S) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2021 ”Beslut om det 

särskilda boendet Lindängen med anledning av folkomröstning”,  
2021-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om Lindängen med anledning av 
folkomröstning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-09-13. 

✓ Valnämndens beslut § 33/2021 ”Valnämndens slutliga rösträkning” 
2021-09-07. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 92/2021 ”Beslut om folkomröstning och 
föreskrifter efter återremiss”, 2021-06-28. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 
Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 

 
Reservation 
Ingemar Johansson (L), Mikael Hallin (C), Lennart Nilsson (SD), Peter Friberg 
(M) och Ida Davidsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Protokollsanteckning  
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD) och 
Birgitta Andersson (L) lämnar följande protokollsanteckning: ”Vi vill härmed 
lämna in en protokollsanteckning om att vi står bakom Mikael Hallins (C) 
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yrkande under beslut nr. 16 om det särskilda boendet Lindängen med 
anledning av folkomröstning.”. 
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2021/99 

§ 221 Beslut om besvarande av förfrågan angående förvärv av del 
av fastighet Furulund 2:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja del av fastighet Furulund 2:1 i 
enlighet med inkommen förfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en förfrågan från ett företag som vill förvärva del av 
fastighet Furulund 2:1 för att bygga bostäder på fastigheten. 
 
Den inkomna förfrågan har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja 
del av fastighet Furulund 2:1 i enlighet med inkommen förfrågan. 
 
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av 
samhällsbyggnadschefen av vilken det bland annat framgår följande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett antal utmaningar med den aktuella 
fastigheten. Det handlar bland annat om att fastigheten i dagsläget är planlagd 
som industrifastighet och att området inte är utpekat för bostadsexploatering i 
kommande översiktsplan eller andra styrande dokument. En förändring av 
användandet av ytan skulle leda till en förhållandevis omfattande planprocess 
som inte skulle kunna inledas inom snar framtid eftersom 
samhällsbyggnadsnämnden har ett stort antal prioriterade planärenden som 
behöver hanteras först. 
 
Den aktuella fastigheten kan komma att behöva användas till annat ändamål 
som inte är känt i dagsläget då det pågår förändringar på andra fastigheter i 
närområdet. Behovet av bostäder i det aktuella området bedöms dessutom 
som förhållandevis lågt eftersom det pågår bostadsbyggnation på flera 
fastigheter i centrala Tidaholm. 
 
Om den aktuella fastigheten skulle säljas vore det lämpligt att först annonsera 
ut den i enlighet med bestämmelserna i riktlinje för markanvisning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det är bäst att 
kommunen bibehåller ägandet av del av fastighet Furulund 2:1 tills vidare.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja del av 
fastighet Furulund 2:1 i enlighet med inkommen förfrågan. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100/2021 ”Beslut om 

besvarande av förfrågan angående förvärv av del av fastighet Furulund 
2:1”, 2021-09-22. 

35



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av förfrågan angående förvärv av del av 
fastighet Furulund 2:1”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2021-09-07. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 114/2021 ”Beslut om yttrande 
angående förfrågan om köp av del av fastigheten Furulund 2:1”,  
2021-08-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av 
del av fastigheten Furulund 2:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2021-07-13. 

✓ Karta Furulund 2:1 från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-09-03. 
✓ Karta Furulund 2:1, 2021-02-19. 
✓ Förfrågan om köp av Furulund 2:1, 2021-02-19. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Den som ställt förfrågan 
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2021/232 

§ 222 Beslut om besvarande av förfrågan angående förvärv av 
fastighet Bämmelshed 1:21 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja fastighet Bämmelshed 1:21 i 
enlighet med inkommen förfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Två personer har lämnat in en förfrågan om att få förvärva fastighet 
Bämmelshed 1:21 vilken innehåller ett flygfält och jordbruksmark. Syftet med 
förvärvet är att vidareutveckla marken för flyg- och golfverksamhet. 
 
Den inkomna förfrågan har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja 
fastighet Bämmelshed 1:21 i enlighet med inkommen förfrågan. Det framgår 
av beslutet att samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den aktuella 
markytan, på grund av sitt geografiska läge, bör behållas av kommunen för att 
möjliggöra framtida exploatering av exempelvis bostadsområden. Vidare 
bedömer nämnden att den av intressenterna tänkta utökningen av 
flygverksamhet på området, med tanke på närheten till redan befintliga 
bostadsområden i Tidaholms centralort, inte är lämplig med hänsyn till bland 
annat buller. 
 
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av 
samhällsbyggnadschefen av vilken det bland annat framgår följande.  
 
I dagsläget arrenderas marken ut till föreningar inom golf och flygverksamhet 
samt till jordbruksarrendatorer. En förutsättning för att svara positivt på 
förfrågan är att det går att hitta lösningar på dessa arrendeavtal.  
 
Vid en förfrågan om förvärv av fastigheten år 2018 föreslog tekniska nämnden 
att ansökan skulle avslås och det blev senare kommunstyrelsens beslut i 
ärendet. Vid det tillfället var det en närboende som ville förvärva den 
rektangulära delen som ligger direkt sydväst om fastigheten och utgör 
jordbruksmark. Den främsta motiveringen till beslutet var att avvakta 
kommande översiktsplan då det inte kunde uteslutas att området skulle 
exploateras för bostadsändamål. 
 
Den översiktsplan som är planerad att antas senare i år behandlar inte 
flygfältet specifikt. Det aktuella området pekas inte ut som ett område som bör 
utvecklas inom planens cirka 10 år långa period men det ansluter till två andra 
områden som finns med i planen. Vidare har området goda förbindelser med 
vägar och ligger i god anslutning till VA- och el-infrastrukturer. 
 
Det bedöms inte som ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen att sälja 
fastigheten än att ha den kvar. 
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Efter att samhällsbyggnadsnämnden fattade sitt beslut i ärendet lämnade 
intressenterna in en komplettering som skickades till både 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har kontaktat samhällsbyggnadsförvaltningen 
angående kompletteringen och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
kompletteringen inte hade haft någon påverkan på 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om den hade inkommit innan nämndens 
beslut fattades. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte sälja 
fastighet Bämmelshed 1:21 i enlighet med inkommen förfrågan. 

- Tony Pettersson (S) och Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2021 ”Beslut om 

besvarande av förfrågan angående förvärv av fastighet Bämmelshed 
1:21”, 2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av förfrågan angående förvärv av 
fastighet Bämmelshed 1:21”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2021-09-10.  

✓ Komplettering i ärendet gällande Bämmelshed 1:21, 2021-08-30. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 113/2021 ”Beslut om yttrande 

angående förfrågan om köp av fastigheten Bämmelshed 1:21”,  
2021-08-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av 
fastigheten Bämmelshed 1:21”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2021-08-05. 

✓ Bämmelshed ÖP skiss, 2021-07-14. 
✓ Bakgrund till ansökan om förvärv av Bämmelshed 1:21, 2021-06-17. 
✓ Bämmelshed – lantmäteriet standardinformation 7 april 2021, 

2021-06-17. 
✓ Kartbild Bämmelshed 1:21, 2021-06-17. 
✓ Ansökan om att förvärva Bämmelshed 1:21, 2021-06-17. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
De som ställt förfrågan 
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2018/444 

§ 223 Beslut om marköverlåtelse av Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och 
Spinnaren 1 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheterna Haspeln 1, Spöt 1, 
Agnet 1 och Spinnaren 1 genom marköverlåtelse till Reda Fastigheter 
AB för 2 165 200 kr.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-06-17 beslutat föreslå 
kommunstyrelsen besluta att sälja fastigheterna Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 
och Spinnaren 1 genom marköverlåtelse till Reda Fastigheter AB för 
2 165 200 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-06 att markanvisning ska ske på Södra 
Rosenberg för ett antal kvarter och en fastighet i området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-14, efter delegation från 
kommunfullmäktige, att tilldela Älvsbyhus AB markanvisning för kvarteren 
Haspeln, Spöt, Agnet och Spinnaren. 
 
Av samhällsbyggnadsnämndens senaste beslut framgår det att ärendet 
handlar om överlåtelse och genomförande av markanvisning på de aktuella 
fastigheterna i enlighet med tidigare markanvisningsavtal mellan Tidaholms 
kommun och Reda Fastigheter AB.  
 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med 
samhällsbyggnadsförvaltningen som har klargjort att Reda Fastigheter AB är 
det lokala agenturbolag som försäljer Älvsbyhus i Tidaholms kommun. 
Försäljning och representation av produkten Älvsbyhus ligger i regel alltid på 
lokala agenturbolag där Reda Fastigheter AB har 17 kommuner i Skaraborg 
med omnejd som sitt område. Samhällsbyggnadsnämnden borde således 
egentligen beslutat att tilldelat Reda Fastigheter AB markanvisningen. 
Kommunledningsförvaltningen anser dock att beslutet inte behöver tas om då 
själva markanvisningsavtalet redan är tecknat med Reda Fastigheter AB och 
förhållandet mellan Älvsbyhus och Reda Fastigheter AB nu är klarlagt.  
 
Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till cirka 10 826 kvm vilket, utifrån 
det beslutade tomtpriset på Rosenbergsområdet om 200 kr/kvm, ger en total 
köpeskilling om 2 165 200 kr. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 
delegera beslut om överlåtelse av fastigheter inom markanvisningar på 
Rosenbergsområdet till kommunstyrelsen. 
 
Köparen ska stå för samtliga lagfarts- eller förrättningskostnader hänförliga till 
överlåtelsen. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja 

fastigheterna Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1 genom 
marköverlåtelse till Reda Fastigheter AB för 2 165 200 kr.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 102/2021 ”Beslut om 

marköverlåtelse av Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1”, 
2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om marköverlåtelse av Haspeln 1, Spöt 1, 
Agnet 1 och Spinnaren 1”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-09. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om marköverlåtelse av 
Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1”, 2021-06-17. 

✓ Markanvisningsavtal - Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1, 
2019-11-28. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 130/2019 ”Beslut om tilldelning 
av markanvisning för kv. Haspeln, Spöt, Agnet och Spinnaren”, 2019-
11-14. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 87/2019 ”Beslut om markanvisning 
Södra Rosenberg”, 2019-06-24. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 30/2019 ”Beslut om markanvisning 
Rosenberg”, 2019-02-06. 

 
Sändlista 
Reda Fastigheter AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/156 

§ 224 Beslut om besvarande av motion om att utreda en 
byggnation av carport eller tak över hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen i den del som rör tillsättande av utredning kring arbetsmiljö. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse den del 
av motionen som rör tillsättande av utredning kring byggande av någon 
typ av tak för hemvårdens bilar vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Birgitta Andersson (L) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller att Tidaholms hemvård och hemsjukvård dygnet runt är 
beroende av att snabbt kunna använda sina bilar för att nå brukare i hela 
kommunen. Motionärerna framhåller att samtliga tjänstebilar i dagsläget står 
utan tak vilket medför att personalen behöver ta bort is och snö från bilarna 
under vinterhalvåret. Motionärerna menar att is- och snöborttagningen är 
tidskrävande och fördröjer och försvårar personalens arbete. 
 
Motionärerna menar vidare att hemvården och hemsjukvården är 
kvinnodominerade yrken. Enligt motionärerna visar en jämförelse mellan 
Tidaholms hemvård och hemsjukvård och, till exempel gata och park, att det 
är tydligt att det inte ges likvärdiga förutsättningar för den fysiska arbetsmiljön. 
Motionärerna framhåller att det är politikernas uppgift att se till att den fysiska 
arbetsmiljön är likvärdig i samtliga verksamheter som kommunen bedriver. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunstyrelsen ska ge ansvarig instans i uppdrag att utreda den fysiska 
arbetsmiljön för personalen i Tidaholms hemvård och hemsjukvård relaterad 
till det dagliga användandet av kommunens tjänstebilar under vinterhalvåret. 
De yrkar även på att kommunfullmäktige ska besluta att 
samhällsbyggnadsnämnden ska utreda möjligheten att bygga en carport eller 
ett tak för samtliga bilar inom Tidaholms hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och social- 
och omvårdnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 99/2021, föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. Nämnden grundade sitt beslut på en 
tjänsteskrivelse författad av samhällsbyggnadschefen av vilken det bland 
annat framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen och social- och 
omvårdnadsförvaltningen har startat upp en utredning om hemtjänstens 
framtida lokalisering. Aspekter som arbetsmiljö, hållbarhet och effektivitet 
kommer ingå i utredningen och den lösning som motionärerna föreslår 
bedöms vara lämplig att ha i åtanke om en helt ny lokaliseringslösning skapas. 
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Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 70/2021, rekommendera 
kommunstyrelsen besluta motionen vara besvarad med motiveringen att 
förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön i enlighet med motionen och intentionen i motionen finns med i 
det framtida arbetet med ändamålsenliga lokaler för hemvården.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att motionärerna har lagt fram två 
förslag i sin motion. Förvaltningen anser att den första delen av motionärernas 
yrkande, om att tillsätta en utredning kring arbetsmiljön relaterad till 
användandet av tjänstebilar vintertid, bör avslås medan den andra delen, om 
att utreda möjligheten om att bygga någon typ av tak för hemvårdens bilar, bör 
anses vara besvarad. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen i den del som rör tillsättande av utredning 
kring arbetsmiljö. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse den del av motionen som rör tillsättande av utredning 
kring byggande av någon typ av tak för hemvårdens bilar vara 
besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 103/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om carport eller tak över hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om carport eller tak över 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2021-08-19. 

✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2021 ”Beslut om 
yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2021-06-22. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 99/2021 ”Beslut om yttrande 
gällande motion om carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens 
bilar”, 2021-06-17. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande Motion - Carport/tak för hemtjänstens 
och hemsjukvårdens bilar”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,  
2021-06-10.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 
för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, socialchef Maria Olsson, 
2021-05-24. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut remittering 
Motion - Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 
2021-04-21. 

✓ Motion ”Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”,  
2020-09-28. 
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2020/371 

§ 225 Beslut om besvarande av motion om att utreda inrättandet 
av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Birgitta Andersson (L) och Karin Olofsson (MP) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta uppdra till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun som ska 
verka som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 
 
Motionärerna yrkar vidare på att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att ett ungdomsfullmäktige placeras 
under kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda att 
en ungdomssamordnare utses och underställs kommunstyrelsen.  
 
Motionen har utretts av kommunledningsförvaltningen som har inhämtat 
yttrande från de tre unga kommunutvecklare som under sommaren år 2021 
anställdes som feriepraktikanter av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Kommunutvecklarna fick även i uppdrag att skriva en rapport av vilken det 
bland annat framgår att ungdomarna anser att ungdomar inte får komma till 
tals samt att kommunikationen mellan äldre och yngre blir allt sämre. 
Ungdomarna presenterar även ett antal förslag på hur de anser att detta skulle 
kunna bli bättre. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar, utifrån kommunutvecklarnas 
yttrande och rapport, att det föreligger ett behov av att vidare utreda hur 
ungdomars åsikter, tankar och idéer på bästa sätt ska tas tillvara i Tidaholms 
kommun och vilket typ av forum som skulle vara lämpligast. Utredningen bör 
inbegripa bland annat ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, mer informella forum 
för dialog samt digitala forum och tjänster.  
 
Då motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige 
anser kommunledningsförvaltningen att motionen kan bifallas. Utredningen 
bör däremot inte enbart behandla ungdomsfullmäktige utan även andra forum, 
metoder och tillvägagångsätt som kan vara aktuella.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen.  
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Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i 
Tidaholms kommun”, 2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion gällande utredning 
av ungdomsfullmäktige”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-05. 

✓ Yttrande ”Utredning ungdomsfullmäktige”, kommunutvecklare,  
2021-07-07. 

✓ Rapport ”Är gräset verkligen grönare i Tidaholm?”. 
✓ Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 

2020-10-26. 
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2021/110 

§ 226 Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag 
som inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
(Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, 
medborgarförslag och e-förslag som har inkommit till och med 2021-09-05 och 
inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 116/2021  

”Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag som 
inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”,  
2019-09-22.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om motioner och medborgarförslag/e-förslag 
som inte har slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-04-21. 
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§ 227 Beslut om rapport om medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder eller kommunstyrelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag) vilket gör att det inte går att lämna 
in nya medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan om det 
finns några att rapportera om.  
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117/2021 ”Beslut om 

rapport om medborgarförslag/e-förslag som har beretts och beslutats 
av nämnder eller kommunstyrelse”, 2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2021-04-21. 
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2021/26 

§ 228 Beslut om rapport om kommunstyrelsens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgiftsbehandlingar som sker i kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunstyrelsen är därmed ansvarig för att dataskyddsförordningen 
efterlevs.  
 
Kommunledningsförvaltningen rapporterar därför en gång per år till 
kommunstyrelsen hur dataskyddsförordningen efterlevs och vilket arbete som 
genomförts.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 115/2021 ”Beslut om 

rapport om kommunstyrelsens efterlevnad av dataskyddsförordningen 
år 2021”, 2021-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport gällande kommunstyrelsens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 2021”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2021-01-14. 
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2021/4 

§ 229 Anmälan av delegationsbeslut 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats 
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2021-09-28. 
✓ Delegationsbeslut fattade av IT-chefen, 2021-09-06. 
✓ Förteckning ”Nyanställda (delegationsbeslut) 2021-08-01 -  

2021-08-31”. 
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2020/401 

§ 230 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut 
inkomna under tiden 2021-08-31 – 2021-09-27. 
 
KS 2021/284 Beslut SBN 2021-08-26 

Information om ändrad tolkning av lagstiftningen i 
vårdbyggnader för särskilt behovsprövat boende   

KS 2021/295 Beslut BUN 2021-09-15 
Beslut om projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 
rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2021-10-06”, 

registrator Marie Anebreid, 2021-09-08. 
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2021/1 

§ 231 Information från kommunalrådet, kommundirektören och 
övriga ledamöter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om följande: 

- Det har tagits fram en rutin för att återgå till arbete i stadshuset igen. 
Stadshuset har även öppnat för bokade besök. 

 
Oppositionsrådet informerar om följande: 

- Det pågår en diskussion med Västtrafik om framtida busslinjer. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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§ 232 Rapport från gemensam nämnd för samhällsskydd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Othmar Fiala (S) informerar om att budgetarbete pågår samt att det håller på 
att tas fram en ny handlingsplan. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
- 
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§ 233 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Oppositionsrådet informerar om att kommunalförbundets direktion ska ha ett 
heldagsmöte om den regionala utvecklingsstrategi som Västra 
götalandsregionen har antagit. Direktionen ska diskutera hur Skaraborg ska 
arbeta med strategin. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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§ 234 Rapport från de kommunala bolagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit handlingar från de kommunala 
bolagen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna 
dokument till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ 2021-09-03 Styrelseprotokoll nr 8 Tidaholms Bostads AB. 
✓ 2021-09-03 Styrelseprotokoll nr 7 Tidaholms Energi AB. 
✓ 2021-09-03 Styrelseprotokoll nr 5 Tidaholms Elnät AB. 
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§ 235 Återkoppling angående arbetsmiljön 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om arbetsmiljö generellt. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen 
till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/148 

§ 236 Rapport från mötesobservatör 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte har valts någon mötesobservatör och att 
det därför inte finns någon att inhämta rapport från.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 
 
Beslutsunderlag 
- 
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