
 1/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Stora salen, Bibliotekshuset, 2021-09-27 kl. 18:00- 22.55 
§§ 116-126 

 
 
Beslutande 
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) första vice ordförande, Anna-Karin Skatt 
(S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Othmar 
Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), 
Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Ulla Brissman (S), 
Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson 
(-),Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD) §§ 116-121, 
Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Karin Olofsson 
(MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Christoffer Axelsson (S), Ingvar Jansson (S), Jenny Svensson (L), Claes Andersson (KD), 
Mikael Hallin (C), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (-) 
 
Ersättare 
Malin Andersson (S), Kent Persson (S), Emma Graaf (S), Henrik Vang (V), Roger Lundvold 
(KD), Per-Erik Vrang (M), Aili Räisänen (SD), Christopher Vipond (MP)  
 
Tjänstepersoner 
Jenny Beckman, kommunjurist tillika sekreterare 
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2021/10 

§ 116 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning 
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
dagordningen.  
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2021/12 

§ 117 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om 
lättillgängliga mensskydd för elever till kommunstyrelsen för beredning. 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om 
Lekpark i Bruksvilleparken till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om avgiftsfri 
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun till kommunstyrelsen för 
beredning. 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om översyn av 
politisk organisation till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar:  
✓ Motion från Camilla Graaf (-), Ida Davidsson (-)  och Zelal Sara 

Yesildeniz (-) om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms 
kommun.  

✓ Motion från Camilla Graaf (-), Ida Davidsson (-)  och Zelal Sara 
Yesildeniz (-) om översyn av politisk organisation. 

✓ Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för elever. 
✓ Tidaholmsförslag om Lekpark i Bruksvilleparken 
 

Sändlista 
Förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Camilla Graaf 
Ida Davidsson 
Zelal-Sara Yesildeniz 
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2021/280 

§ 118 Besvarande av fråga angående motion om analys av 
kommunens personalorganisation 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande vilken är: ”när planerar kommunstyrelsen att svar på motionen från 
september 2020 "att skyndsamt redovisa en genomgående analys av 
kommunens personalorganisation 2011 - 2020 samt budget 2021?”  
 
Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S) besvarar frågan muntligt. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Fråga från Roger Lundvold (KD). 

 
Sändlista 
Roger Lundvold 
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2021/277 

§ 119 Besvarande av fråga angående föreningars träningstider i 
kommunens idrottshallar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) har inkommit med en fråga ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande vilken är: ”Har alla föreningar fått träningstider i 
inomhushallar i enlighet med de behov de anmält inför inomhussäsongen 
2021/2022?”  
 
Kultur-och fritidsnämndens ordförande Bengt Karlsson (S) besvarar frågan 
muntligt.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Fråga från Roger Lundvold (KD). 

 
Sändlista 
Roger Lundvold 
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2020/336 

§ 120 Beslut om besvarande av motion om mensskydd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller att hälften av jordens befolkning har mens men att alla 
inte har råd med mensskydd. Motionärerna ifrågasätter varför flickor som får 
mens ska behöva bekosta det då det är något som de inte kan göra något åt. 
Enligt motionärerna är kostnad för mensskydd ytterst är en klass- och 
jämställdhetsfråga som även Tidaholms kommunfullmäktige bör ta på allvar. 
 
Motionärerna anser även att en utdelning av mensskydd via ett besök hos 
skolsjuksköterska eller kurator dessutom kan ses som en satsning på ungas 
fysiska och psykiska hälsa då eleverna får möjlighet att skapa relationer till 
dessa yrkespersoner. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att barn- och 
utbildningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda kostnadsfri utdelning 
av mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskolan i Tidaholms 
kommun. Motionärerna yrkar även på att det ska utredas hur erbjudandet ska 
gå till. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2020-10-21, att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2021-01-21, att inte lämna något 
förslag till beslut angående motionen eftersom nämnden ansåg att frågan om 
kostnadsfritt mensskydd inte är en fråga för barn- och utbildningsnämnden. 
Nämnden beslutade även att komplettera den utredning som gjorts med att 
mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i anslutning till 
skolsköterskans rum vilken finns tillgänglig under hela skoldagen. 
 
Utredningen som nämns i beslutet står i den tjänsteskrivelse som barn- och 
utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet. Av utredningen framgår det att 
det i dagsläget tillhandahålls kostnadsfritt mensskydd till elever i grund- och 
gymnasieskolan hos respektive skolsköterska och att utdelning sker till de 
elever som uppsöker skolsköterska för detta ändamål. Rutinen anses fungera 
väl. 
 
Det framgår även av utredningen att förslaget i motionen om att dela ut 
mensskydd till alla elever i grund- och gymnasieskolan inte kan prioriteras 
inom barn- och utbildningsnämndens givna ekonomiska ramar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 2021-03-24, att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens 
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antagna riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Arbetsutskottet 
grundade sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av 
kommunledningsförvaltningen av vilken det framgår att riktlinje för beredning 
och e-förslag anger att en nämnd som har fått en motion skickad till sig på 
remiss ska lämna ett förslag till beslut som följer något av de förslag till beslut 
som finns uppräknade i riktlinjen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2021-06-10, föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Lisbeth Ider (V)  och Lena Andersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslut. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 191/2021 ”Beslut om besvarande av 

motion om mensskydd”, 2021-09-08. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om alla elevers rätt till 

mensskydd”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-08-13. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 77/2021 ”Beslut om svar på 

motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2021-06-10. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om mensskydd”, 2021-03-24. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 

motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 

remittering av motion – allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 
✓ Motion ”Allas elever rätt till mensskydd”, 2020-09-28. 

 
Sändlista 
Zelal-Sara Yesildeniz 
Karin Olofsson 
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2020/400 

§ 121 Beslut om strategisk plan och budget för år 2022-2024 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar:  
- att fastställa oppositionens förslag till Strategisk plan och Budget 

för 2022–2024. 
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 
 

- Kommunfullmäktige beslutar att målen för god ekonomisk hushållning 
för verksamheten ska uppnås, vilket innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 

positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2022–2024 och har överlämnat den till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att 
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av 
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för 
verksamhetsplaner samt budget. 
 
För att nå de finansiella målen har fullmäktige antagit två strategier som ska 
borga för en god ekonomisk hushållning: 
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• Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i 
budgeten uppgår till resultatmålet (2,0 %). 

• Undvika upplåning till investeringar. 

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2 % 
år 2022. Enligt planen för åren 2023 och 2024 når kommunen inte 
resultatmålet då det planerade resultatet uppgår till 0,4 respektive 0,3 %. 
Detta innebär avsteg från de ovan nämnda strategierna. Strategisk plan och 
budget 2022–2024 innehåller ett antal politiskt prioriterade investeringar som 
kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa investeringar 
att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och 2024. 
 
Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen skall kunna fortsätta 
investera och återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för 
kommunen. Åren 2022–2024 sänks resultatmålet successivt jämfört med 
föregående år. Detta innebär ett avsteg från den nuvarande strategin att 
"arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i 
budgeten uppgår till resultatmålet (2,0 %)". 
 
För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under 
åren 2022, 2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika 
upplåning till investeringar". Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 240 miljoner kronor.  
 
Sammantaget innebär detta att budgeten för år 2022–2024 inte ligger i linje 
med kommunens strategier för en god ekonomi. Inför åren 2023 och 2024 
kvarstår ett omfattande arbete för att lägga en budget som säkerställer en god 
ekonomisk hushållning. 
 
Tidaholms kommun har under senaste åren haft en hög investeringsbudget. 
Detta samtidigt som kommunen de senaste åren 2019 och 2020 inte uppnått 
resultatmålen, vilket inneburit en ökad upplåning för kommunen.  
 
2021 prognostiserar kommunen dock att resultatmålet uppnås, men med 
förbehållet att de ökade och tillfälliga generella statsbidragen ökar.  Det egna 
skatteunderlaget minskar.  
 
Mot bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska 
läge med fortsatta investeringsbehov så förespråkar 
kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0% av skatter och 
generella bidrag.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- att fastställa Strategisk plan och Budget för 2022–2024. 
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  
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- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för år 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för 
god ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket 
innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 

positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  
 

- Ingemar Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- att fastställa oppositionens förslag till Strategisk plan och Budget 

för 2022–2024. 
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- Ingemar Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att målen 
för god ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket 
innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
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- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 
positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  
 

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta:  
- att fastställa Miljöpartiets förslag till Budget för 2022.  
- att för år 2022 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan för 2022 uppgå till 1.00 % 
enligt SKR:s rekommendation (SKR cirkulär 21:11).  

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 240 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 1,75% för 2022. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2022 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med 
den faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader 
med högst 2,2 %. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.35% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- att för 2022 ta ut en borgensavgift på 0.28% på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och 
beräknas på låneskulden per 1 januari respektive verksamhetsår. 

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för 
god ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket 
innebär: 
- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i 

den strategiska planen samt 
- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är 

positivt och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  
 

- Anna-Karin Skatt (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Michelle Hjerp Holmen (S) och 
Tony Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

- Zelal-Sara Yesildeniz (-), Mikael Hallin (C) och Marika Lund (SD) yrkar 
bifall till oppositionens förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden ställer 
varje förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Ordföranden ställer Johanssons förslag mot Olofssons förslag för att få fram 
ett motförslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Johanssons förslag ska utgöra motförslag.  
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Johanssons förslag ska 
utgöra motförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 
JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
NEJ: Bifall till Johanssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med:  
 
JA: 19 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA: Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson 
(S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Christoffer Axelsson (S), Othmar 
Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-
Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina 
Spetz-Larsson (S), Ingvar Jansson (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Erik Ezelius (S) 
Följande röstar NEJ: Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Jenny 
Svensson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), 
Mikael Hallin (C), Fredrik Kvist (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson 
(-),Camilla Graaf (-), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD), Karin Olofsson (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (-), Claes 
Andersson (KD) 
Följande AVSTÅR: - 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 196/2021 ” Beslut om strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-09-08. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Strategisk plan och budget 2022–2024”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2021-06-23.  
✓ Strategisk plan och budget 2022–2024 (Budgetberedningens förslag), 

2021-08-31 
 
Reservation 
Lena Andersson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
”Samtliga ikväll beslutande ledamöter samt ersättare i den socialdemokratiska 
och vänsterpartistiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig mot den 
antagna Strategiska plan och budgeten 2022-2024, till förmån för eget 
yrkande”.  
 
Sändlista 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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2021/184 

§ 122 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
Tidaholms Bostads AB har också inkommit med förfrågan om 
ställningstagande gällande revidering av ägardirektivet avseende 
soliditetsmålet. 
 
Tidaholms Bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att tillstyrka en renovering och 
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta innebär en 
större investering som medför att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet, vilket uppgår till 15 procent, utan att vidta 
försäljningar av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från 
moderbolaget vilket skulle få andra konsekvenser.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
Bostads AB.   
 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-11. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

- Torgny Hedlund (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Torgny Hedlund (KD) föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2024 åter ska uppgå 
till 15 procent. 
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- Ingemar Johansson (L) och Anna-Karin Skatt (S) yrkar på att ärendet 
bordläggs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens, 
Hedlunds samt Johanssons och Skatts yrkande om bordläggning.  
 
Ordföranden ställer först Johanssons och Skatts yrkande om bordläggning 
under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 188/2021 ”Beslut om ställningstagande av 

förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-09-08. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 159/2021 ”Beslut om ställningstagande av 

förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-08-11. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77/2021 ”Beslut om 

ställningstagande av förändrade ägardirektiven TBAB”, 2021-06-23. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14. 
✓ Utkast - Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2021-05-27. 
✓ Skrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-05-04. 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen 
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2021/260 

§ 123 Beslut om valdistriktsindelning inför allmänna valet år 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland 
besluta att ändra gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och 
Hökensås Södra/Västra i enlighet med bifogad karta.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen, på förslag av 
kommunfullmäktige, ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Länsstyrelsen fattar sitt beslut senast den 1 december året före ordinarie val 
till riksdagen ska hållas, det vill säga 2021-12-01. Kommunen behöver därför 
se över indelningen och fatta ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige senast 
2021-10-31. 
 
Valnämnden uppdrog åt kommunledningsförvaltningen 2019-08-28 att utreda 
om valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket sätt det i så fall 
skulle kunna göras. Utredningen skulle vara klar ett år innan allmänna valet år 
2022. Kommunledningsförvaltningen har genomfört samt presenterat en 
utredning för valnämnden. Valnämnden har därefter 2021-07-21 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att 
ändra gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra i enlighet med bifogad karta. 
 
Av valnämndens beslut framgår det att 4 kap 17 § vallagen anger att ett 
valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade den 1 mars året 
före ordinarie val. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar 
såsom utflyttningar och nybyggnationer. Det framgår av valmyndighetens 
manual att ett valdistrikts gränser i första hand ska följa topografiska 
landmärken, såsom till exempel vattendrag och vägar, som ligger fast mellan 
valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller kommunens 
statistikområden. Gränserna ska inte gå i sicksack över andra gränser utan 
helst helt och hållet följa befintliga gränser. 
 
Tidaholms kommun är idag indelat i sju valdistrikt.  
Valdistrikt Antal röstberättigade 
Tidaholms Innerstad 1540 
Tidaholm Östra 1435 
Tidaholm Västra 1349 
Tidaholm Norra  1324 
Hökensås Norra 1605 
Hökensås Södra/Västra 1446 
Dimbo m.fl.  1416 
Av valnämndens beslut framgår vidare att kommunledningsförvaltningen har 
utrett valdistriktens gränser utifrån etableringen av det nya bostadsområdet 
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Rosenberg. Rosenbergsområdet ligger nu i två valdistrikt vilka är Tidaholms 
Västra och Hökensås Södra/Västra. Förslaget från 
kommunledningsförvaltningen är att hela Rosenbergsområdet ska ingå i 
valdistrikt Tidaholms Västra, vilket innebär en flyttning av gränsdragningarna 
mellan Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra. Gränsen föreslås följa 
den nya gränsen för tättbebyggt område (2019). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en beräkning gällande 
maximalt antal boende i området när hela Rosenbergsområdet är bebott (452 
personer). Antal personer är beräknat utifrån vad förvaltningen utgått från vid 
beräkning av dimensionering av el och VA. Antalet röstberättigade i Tidaholms 
kommun är 10 115 personer vilket innebär cirka 80 procent av populationen. 
Det innebär att det maximala antalet röstberättigade i Rosenbergsområdet 
omfattar cirka 362 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även 
inkommit med en beräkning gällande antal inflyttade 2022, denna visar cirka 
129 boende vilket då innebär cirka 103 röstberättigade personer. Detta 
innebär att valdistrikt Tidaholms Västra vid det allmänna valet 2022 beräknas 
omfatta cirka 1452 röstberättigade personer. Vid ett maximalt antal boende i 
Rosenbergsområdet skulle det innebära att valdistriktet maximalt skulle 
innehålla 1711 röstberättigade, vilket är inom det av Länsstyrelsen angivna 
intervallet. Det är svårt att beräkna exakt hur den ändrade gränsdragningen 
påverkar antalet röstberättigade i valdistriktet Hökensås Södra/Västra då 
Rosenbergsområdet är under etablering.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå 
Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att ändra gränsdragningen för 
valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra i enlighet med 
bifogad karta.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 192/2021 ”Beslut om valdistriktsindelning 

inför allmänna valet år 2022”, 2021-09-08. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 

allmänna valet 2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-02. 
✓ Valnämndens beslut § 24/2021 ”Beslut om förändrad 

valdistriktsindelning inför allmänna valet 2022”, 2021-07-21. 
✓ Karta ”Förändring av gränsdragning valdistrikt Tidaholms Västra och 

Hökensås Södra/Västra”.  
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 

allmänna valet 2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-06-15.  
✓ Valnämndens beslut § 36/2019 ”Beslut om uppdrag att utreda 

valdistriktsindelningen inför allmänna valet 2022”, 2019-08-28. 
 
Sändlista 
Valnämnden 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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2021/193 

§ 124 Beslut om förlängning av regional handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta den förlängda regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 
2021-02-05 där direktionen ställer sig bakom upprättat förslag till förlängning 
av ”Handlingsplanen psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022”. Direktionen 
har även beslutat att rekommendera kommunerna att ta beslut om en 
förlängning av handlingsplanen. 
 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23 beslut om att anta den regionala 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och nämnden 
föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom en förlängning av den 
regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 
 
I socialchefens tjänsteskrivelse som ligger som grund för social- och 
omvårdnadsnämndens beslut framgår det att det sedan år 2016 har funnits en 
överenskommelse rörande psykisk hälsa mellan regionen och kommunerna i 
regionen. I handlingsplanen finns femton mål framtagna Det finns även 
aktiviteter och indikatorer kopplade till målen. Arbetet med handlingsplanen 
har skett via de regionala stödstrukturerna, i Tidaholms fall genom 
Kommunalförbundet och trepartsarbetet.  
 
Socialchefen framhåller att de framtagna målen ännu inte är uppnådda men 
att ett arbete pågår och att bedömningen från styrgruppen för handlingsplan 
psykisk hälsa är att handlingsplanen bör förlängas. Denna bedömning delas 
av den lokala organisationen i Tidaholms kommun.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den 
förlängda regionala handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 193/2021 ”Beslut om förlängning av 

regional handlingsplan för psykisk hälsa 2018-20222”, 2021-09-08. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om förlängning av regional handlingsplan 

psykisk hälsa 2018-2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-29. 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 69/2021, ”Beslut om 

yttrande - Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa  
2018-2022”, 2021-06-22. 
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✓ Tjänsteskrivelse, ”Yttrande till KS rörande förlängning av regional 
handlingsplan”, socialchef Maria Olsson, 2021-05-24. 

✓ Skaraborgs kommunalförbunds direktions beslut § 17/2021. 
✓ Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022. 
✓ Bilaga – Förlängning av regional handlingsplan psykisk hälsa  

2018-2022. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 54/2018 ”Beslut om förlängning av 

regional handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022”, 2018-04-23, 
(ärendenr: 2017/333). 

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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2018/319 

§ 125 Beslut om entledigande från uppdrag Monica Karlén (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Monica Karlén (S) från sina 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i 
jävsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Monica Karlén (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i jävsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Monica 
Karlén (S) från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
som ersättare i jävsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-15. 

 
Sändlista 
Monica Karlén 
Jävsnämnden 
Länsstyrelsen 
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2021/10 

§ 126 Mötets avslutande 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 22.55. 
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