
 1/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Rosenbergsskolans aula och Digitalt, 2020-12-21 kl:17:00- 23.40  
§§ 120-133 

 
 
Beslutande 
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD) 
2:e 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), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), 
Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt 
(C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), 
Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M) t.o.m. § 122, Gunilla Dverstorp 
(M), Johan Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per 
Nordström (SD), Pia Logård (SD)t.o.m. § 122, Petri Niska (SD) t.o.m. § 122 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Cathrine Karlsson (S), Camilla Graaf (M) 
Ersättare 
Ingvar Jansson (S), Malin Andersson (S) t.o.m. § 122, Kent Persson (S), Henrik Vang (V) 
Christopher Vipond (MP), Roger Lundvold (KD), Mikael Hallin (C) t.o.m.§ 122, Per-Erik Vrang 
(M) t.o.m.§ 122, Aili Räisänen (SD) t.o.m.§ 122 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
Henrik Johansson, ekonomichef, § 122 

 
Justering 
Utses att justera: Krister Rohman (KD), Zelal- Sara Yesildeniz (-)  
Justeringens tid:  
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Erik Ezelius (S) 

Underskrift justerare  
 Krister Rohman (KD) Zelal- Sara Yesildeniz (-)  

 



 2/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2020-12-28 – 2021-01-19 
 
Nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2020-12-21 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Anna Eklund 
 
 
  



 3/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 120 Godkännande av dagordning  
§ 121 Handlingar att anmäla kommunfullmäktige  
§ 122 Beslut om Strategisk plan och budget 2021-2023  
§ 123 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB  
§ 124 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB  
§ 125 Beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken  
§ 126 Beslut om taxa för allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar 
 

§ 127 Beslut om taxa för odlingslotter  
§ 128 Beslut om tomtkö och tomtpris i Kungslena  
§ 129 Beslut om färdtjänstreglemente  
§ 130 Beslut om entledigande från uppdrag Charlotte Daremark 

(KD) 
 

§ 131 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte 
Daremark (KD) 

 

§ 132 Val av revisorer stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
2021 

 

§ 133 Mötets avslutande  
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/17 

§ 120 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 

 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/19 

§ 121 Handlingar att anmäla kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte finns några handlingar att anmäla. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att lämna 
punkten. 
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§ 122 Beslut om Strategisk plan och budget 2021-2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

• att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
• att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,25 % enligt SKR:s 
rekommendation (cirkulär 20:7).  

• att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220 
miljoner kronor.  

• att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021. 

• att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,0 %. 

• att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

• att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

• att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun och 
att detta sker under kommande treårsperiod. 

• att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

• att fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023. 
 
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 kommunal 
ekonomisk utjämning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för åren 
2021-2023 och har överlämnat den till kommunfullmäktige för beslut.  
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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. 
 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2021-2023.  Planen inkluderar  

- resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys med 
finansieringsbehov enligt upprättat förslag.  

- en driftsbudget med ett resultatmål om 2,1 % för 2021, och resultatmål 
mellan 2,1 - 2,2 % för åren 2022 - 2023. 

-  verksamheternas nettokostnader för 2021 om 755,7 miljoner kronor 
(budgetramar) 

- en investeringsbudget för 2021 på 59,1 miljoner kronor 
(skattefinansierad verksamhet) och 11,6 miljoner kronor för 
affärsdrivande verksamhet (Vatten- och avloppsverk och renhållning).  

 
Som bilaga till dokumentet återfinns den politiska överenskommelse som 
samtliga representanter i kommunstyrelsens budgetberedning har skrivit 
under. 
 
Kommunstyrelsen har skickat med följande förslag på utredningsuppdrag: 

• Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att 
detta sker under kommande treårsperiod. 

• Att uppdra till kultur -och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att återemittera ärendet till 
kommunstyrelsen då kommunstyrelsens förslag till budget i nuläget inte var 
finansierad i händelse av en eventuell kommande folkomröstning som gör att 
Lindängens äldreboende ska vara kvar och att miljöpartiets förslag till budget 
för 2021 ska beredas samt att väckta tilläggsyrkanden som lagts under 
kommunfullmäktiges sammanträde beaktas. 
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och har utrett de frågor och förslag som 
fanns i återremissen samt i de tilläggsyrkanden som behandlades på 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

- att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,25 % enligt SKR:s 
rekommendation (cirkulär 20:7).  
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- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,0 %. 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun och 
att detta sker under kommande treårsperiod. 

- att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun 

- att fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023 
 
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 kommunal 
ekonomisk utjämning.  

 
- Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Hajrudin Abdihodzic (V), 

Anna Zöögling (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Lena 
Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Peter Friberg (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.  
 

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
Strategisk plan och budget 2021-2023 med justeringar efter 
Miljöpartiers budgetförslag vilket innebär ett sänkt resultatmål från 2,1 
procent till 1,6 procent samt en utökad budget till social- och 
omvårdnadsnämnden på 4200 tkr med syftet att täcka besparingen för 
nedläggningen av Lindängen. Miljöpartiets budgetförslag innehåller 
även tre utredningsuppdrag vilka är: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda vilka bidrag som 
finns att söka och i vilken omfattning Tidaholms kommun skulle 
kunna utnyttja dessa. 
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2. Att uppdra till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda internhyressystemet, 
dess konsekvenser och se över om det går att justera systemet 
för att slippa oönskade effekter. 

3. Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur medborgarna 
kan inkluderas i budgetprocessen och hur budgetprocessen 
kan göras mer transparent. 
 

- Zelal- Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD), Ingemar Johansson 
(L), Birgitta Andersson (L), Lennart Axelssons (C), Ida Davidsson (M), 
Lennart Nilsson (SD) och Marika Lund (SD) yrkar bifall till miljöpartiets 
förslag till budget 2021. 

 
- Ingemar Johansson (L) framför ett tilläggsyrkande till Miljöpartiets 

förslag till budget 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
uppdra till social-och omvårdnadsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda äldreboendet Lindängens roll inom 
omvårdnadsorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms 
kommun. Detta ska ske under kommande treårsperiod. 

 
- Birgitta Andersson (L) yrkar bifall till Ingemar Johanssons (L) 

tilläggsyrkande.  
 
- Karin Olofsson (MP) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag skrivs in i Strategiska 
mål för Tidaholms kommande budget. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta 
ställning till budgetberedningens förslag utan beaktande av bilagan. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktige, av de extra medel i BP (Regeringens 
budgetproposition) som tilldelas social- och omvårdnadsnämnden, gör 
en riktad budgetprioritering på 6 miljoner kronor med syfte att behålla 
Lindängen och att förstärka hemvården. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 13,8 miljoner kronor, för förskola i Ekedalen tas bort. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 5 miljoner kronor, för ”Rudbecksgymnasiet lösning 
matsal” tas bort. 
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- Zelal- Sara Yesildeniz (-) yrkar bifall till samtliga tilläggsyrkanden lagda 
av Gunilla Dverstorp (M). 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns åtta förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Olofssons förslag, Johansons tilläggsyrkande till miljöpartiets förslag 
till budget, Olofssons tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag, Dverstorps 
fyra tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förslag.   
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Olofssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Olofssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 23 
NEJ: 18 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (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), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Henrik Granqvist (M), Erik Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), 
Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf 
(M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD) 
 
Ordförande konstaterar därefter att Johanssons tilläggsyrkande till 
miljöpartiets förslag till budget faller.  
 
Ordföranden ställer därefter Olofssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
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Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Olofssons tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Olofssons tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 11 
NEJ: 30 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) 
Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Camilla Graaf (M), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (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), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Johan Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart 
Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Krister 
Rohman (KD), Erik Ezelius (S) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta beslut utan 
att beakta bilagan under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 16 
NEJ: 23 
Avstår: 1 
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Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Ida Davidsson (M), 
Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf (M), Henrik 
Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Petri Niska (SD), 
Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (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), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), 
Ambjörn Lennartsson (M), Erik Ezelius (S) 
 
Följande avstår: 
Marika Lund (SD) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om riktad 
budgetprioritering inom social- och omvårdnadsnämnden under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 17 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA: 
Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) 
Lennart Axelsson (C), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan 
Liljegrahn (M), Camilla Graaf (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), 
Per Nordström (SD), Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
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Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Runo 
Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Henrik Granqvist 
(M), Erik Ezelius (S) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta bort 
anslagna medel till förskolan i Ekedalen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 11 
NEJ: 27 
Avstår:1 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), 
Camilla Graaf (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (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), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Lennart 
Axelsson (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Henrik Granqvist 
(M), Krister Rohman (KD) Erik Ezelius (S) 
 
Följande avstår: 
Marika Lund (SD) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta bort 
anslagna medel för Rudbecksgymnasiets matsal under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 8 
NEJ: 31 
 
Följande röstar JA: 
Birgitta Andersson (L), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Camilla 
Graaf (M), Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), 
Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (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), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Lennart Axelsson 
(C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Marika 
Lund (SD), Krister Rohman (KD) Erik Ezelius (S) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 234/2020 ”Beslut om Strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Strategisk plan och budget 2021-2023”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-11-12. 
 Strategisk plan och budget 2021–2023. 
 Strategisk plan och budget 2021–2023 – Bilaga. 
 Miljöpartiets förslag till budget, 2020-10-15. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 101/2020 ”Beslut om strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-10-26. 
 Kommunstyrelsens beslut § 184/2020 ”Beslut om strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-10-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2021-

2023”, controller Louise Holmvik, 2020-09-14. 
 
Protokollsanteckning 
Zelal- Sara Yesildeniz (S), Karin Olofsson (MP), Birgitta Andersson (L), Ida 
Davidsson (M), Camilla Graaf (M) Lennart Nilsson (SD), och Marika Lund (SD) 
lämnar en protokollsanteckning och uppmanar kommunstyrelsen besluta att 
”budgetberedningen” ska utökas från och med årsskiftet 2020/2021 till 
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samtliga folkvalda representanter i Tidaholms kommunfullmäktige, det vill 
säga med en representant från SD, MP och det politiska oberoende mandatet 
som har lika många mandat som MP i Tidaholm kommunfullmäktige som är 
kommunens högsta beslutande organ. 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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2020/352 

§ 123 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 111 317 515 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med 
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. 
Bolagets låneskuld uppgår till 111 317 515 kr per 2020-12-31. 
 
Bolaget har även kommit in med begäran om utökad borgensram. Dessa 
ärendet kommer att behandlas i början av 2021. 
 

 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 111 317 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 236/2020 ” Beslut om borgensram för 

Tidaholms bostads AB”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-11-12 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen 
 
 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 

2019-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2020 NYA LÅN 2020
AMORTERING 

2020
LÅNESKULD 

2020-12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 9 498 557 -360 000 9 138 557
Kommuninvest 88294 2020-05-05 2 774 089 -2 737 589 -36 500 0
Kommuninvest 122599 2024-03-18 0 2 737 589 -109 500 2 628 089
Kommuninvest 90080 2020-08-22 10 275 000 -10 225 000 -50 000 0
Kommuninvest 127345 2023-11-13 0 10 225 000 -25 000 10 200 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 325 000 -300 000 17 025 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 15 285 369 -420 000 14 865 369
Kommuninvest 106786 2020-10-22 9 700 000 -9 400 000 -300 000 0
Kommuninvest 128250 2025-05-12 0 9 400 000 0 9 400 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 880 000 -240 000 4 640 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 580 000 -240 000 6 340 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 0 15 000 000 -100 000 14 900 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 0 8 200 000 -50 000 8 150 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 0 8 200 000 -50 000 8 150 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 2021-02-10 5 000 000 0 5 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 2021-02-10 1 078 500 -198 000 880 500

82 396 515 -22 362 589 53 762 589 -2 479 000 111 317 515
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2020/352 

§ 124 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 232 341 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med 
kommunal borgen. Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. 
Bolagets borgensram uppgår till 161 879 000 kr per 2020-12-31. Ingen 
nyupplåning 2021 är budgeterad.  
 
Den förändring avseende låneförpliktelse och leasingförpliktelse som 
Kommunfullmäktige beslutade om 2020-10-26 kommer att genomföras den 
2021-01-04 istället för under 2020. Därav förändringen som anges gällande 
låneskulden 2021-01-04. 

 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 232 341 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 237/2020 ” Beslut om borgensram för 

Tidaholms Energi AB”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Energi AB”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-11-12. 
 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomiavdelningen 

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 

2019-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2020
NYA LÅN 

2020
AMORTERING 

2020
LÅNESKULD 

2020-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 
2021-01-04

NYA LÅN 
2021-01-04

LÅNESKULD 
2021-01-04

Låneskuld extern
Kommuninvest 103507 2020-10-22 10 100 000 -9 200 000 -900 000 0 0
Kommuninvest 117934 2022-10-24 5 150 000 -1 800 000 3 350 000 3 350 000
Kommuninvest 85819 2020-12-01 32 000 000 -32 000 000 0 0 0
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 0 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 0 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 9 101 000 -1 252 000 7 849 000 7 849 000
Kommuninvest 98320 2020-06-01 21 900 000 -21 700 000 -200 000 0 0
Kommuninvest 122598 2024-10-02 21 700 000 -400 000 21 300 000 21 300 000
Kommuninvest 80697 2021-09-15 21 700 000 -800 000 20 900 000 20 900 000
Kommuninvest 112652 2020-10-22 15 680 000 -13 880 000 -1 800 000 0 0
Kommuninvest 128251 2023-11-13 23 080 000 0 23 080 000 23 080 000
Kommuninvest 112152 2022-05-28 12 800 000 -400 000 12 400 000 12 400 000
Handelsbanken 364973137 2026-12-31 10 500 000 -1 500 000 9 000 000 -9 000 000 0
Handelsbanken Nytt 2022-12-31 0 47 677 200 47 677 200
Handelsbanken Nytt 2022-12-31 0 31 784 800 31 784 800

170 931 000 -76 780 000 76 780 000 -9 052 000 161 879 000 -9 000 000 232 341 000

Budgeterad nyupplåning 2021 0
Summa låneskuld 170 931 000 -76 780 000 76 780 000 -9 052 000 161 879 000 -9 000 000 232 341 000
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2020/344 

§ 125 Beslut om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalken enligt upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken enligt upprättat förslag. 
 
För myndighetsutövning enligt miljöbalken använder sig 
samhällsbyggnadsförvaltningen av en taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. 
 
Nuvarande taxa antogs 2015-12-14 av kommunfullmäktige och bedöms vara i 
behov av redaktionella ändringar. 
 
Föreslagna revideringar avser endast redaktionella ändringar för att taxan ska 
följa aktuell lagstiftning. Nivå på timtaxa och tidsfaktorer/avgifter är desamma 
som befintlig antagen taxa. 
 
Förslag på revideringar är enligt följande: 

o I taxebilaga 1 ändras skrivning ”prövning för lokala 
hälsoskyddsföreskrifter” för vara anpassade till gällande lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. 

o I taxebilaga 2 revideras SNI koder (VK/KK) för att stämma överens 
med gällande lagstiftning. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalken enligt upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 242/2020, ” Beslut om taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalken”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-11-02 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 114/202, ”Beslut om revidering 

av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 2020-10-01. 
 Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 

2020-09-24. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020/369 

§ 126 Beslut om taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på reviderad taxa för 
allmänna vatten och avloppsanläggningar, att gälla från och med 2021-
01-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/avfall har tagit fram ett förslag till 
reviderad VA-taxa. Ändringarna är mestadels redaktionella då tekniska 
nämnden övergått till samhällsbyggnadsnämnden. Ändringarna är markerade i 
taxedokumentet med röd text och föreslås gälla från den 1 januari 2021.  
 
I revideringsförslaget föreslås avgifternas reglering enligt index lyftas från 
Tekniska kontorets ansvar till beslut av samhällsbyggnadsnämnden. 
Dokumentet kommer också göras tillgängligt för publicering på webb för att 
uppfylla ny lagstiftning.  
 
I takt med att utredningar i befintligt VA-nät genomförs och att planer för 
reinvesteringar upprättas finns behov av kommande prisökning för att fortsatt 
hålla en budget i balans. Därför har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om 
en indexreglering av befintlig taxa enligt den reglering som ska ske enligt 
gällande taxa. De indexreglerade beloppen är också rödmarkerade i 
taxeförslaget. 
 
Reglering av avgifter enligt index 337,27 (2020-09) och index enligt tidigare 
taxeändring 323,62 (2017-10) ger en höjning med 4 %. 
Reglering av anslutningsavgifter enligt index 337,27 (2020-09) och 305,56 
(2008-10) samt 323,62 (2017-10) ger en höjning på 4 % respektive 10 %. 
 
En omvärldsanalys är gjord för brukningsavgifter och anslutningsavgifter för 
närliggande kommuner, där Tidaholm fortsatt kommer att ligga bland de lägre 
avgifterna för villa. Jämförelsen baserad på taxa enligt 2021 i Skövde och 
Tidaholm och i Falköping och Hjo taxa för 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
på reviderad taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar, att 
gälla från och med 2021-01-01. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 243/2020, ”Beslut om taxa för allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-
11-03. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 133/2020, ”Beslut om revidering 
av VA-taxa”, 2020-10-29. 

 Förslag till reviderad Taxa för allmänna vatten och 
avloppsanläggningar, 2020-10-21. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020/347 

§ 127 Beslut om taxa för odlingslotter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för odlingslotter enligt 
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-01-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag på en reviderad taxa för 
odlingslotter som upplåts av Tidaholms kommun. 
 
Som en del av nämndens arbete med att uppdatera regelverket och strukturen 
för upplåtelse av kommunens odlingslotter föreslår nämnden en ändring av 
hur taxan för odlingslotter är uppbyggd, samt en uppdatering av avgifternas 
storlek. 
 
Den årliga avgiften för odlingslotter föreslås bli ändrat från ett fast pris per 
odlingslott till en beräknad avgift utifrån den faktiska storleken på 
odlingslotterna, detta då lotterna i stor utsträckning varierar i storlek. Taxan 
föreslås därför utgöras av ett fast kvadratmeterpris om 5 kronor per 
kvadratmeter. 
 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet framförs synpunkter om att det 
handlar om avgift och inte taxa för odlingslotter, och att 
samhällsbyggnadsnämnden bör kunna ta beslut om dessa avgifter framöver.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa 
för odlingslotter enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-01-
01. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 244/2020, ”Beslut om taxa för 

odlingslotter”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för odlingslotter”, vik 

kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-11-03. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2020 ”Beslut om revidering 

av taxa för odlingslotter”, 2020-10-01. 
 Förslag till reviderad taxa för odlingslotter, 2020-09-09. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020/346 

§ 128 Beslut om tomtkö och tomtpris i Kungslena 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att upprätta en tomtkö för tomter i 
Kungslena enligt detaljplan S170, med ett kvadratmeterpris om upp till 
300 kronor.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-10-01 (§ 116/2020) beslutat 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upprätta en tomtkö för tomter i Kungslena enligt detaljplan S170, med ett 
kvadratmeterpris om 300 kr.  
 
Kommunfullmäktige har 2017-09-25 (§ 105/2020) beslutat att priset för villa- 
och flerfamiljstomter ska vara 50-200 kr/m2. Inom den beslutade prisnivån 
delegerade kommunfullmäktige till tekniska nämnden (dvs. nuvarande 
samhällsbyggnadsnämnden) att prissätta tomter. Den föreslagna 
prissättningen av de blivande tomterna i Kungslena är alltså högre än den 
tidigare beslutade prisnivån vilket innebär att det är kommunfullmäktige som 
ska besluta om priset.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att till grund för den 
föreslagna prissättningen ligger erfarenheter från Rosenberg, geografiska 
läget samt en omvärldsanalys. 
 
Vid kontakt med samhällsbyggnadschefen utvecklar han ovan enligt följande. 
Tomtpriserna i Rosenberg täckte inte de faktiska slutliga kostnaderna för 
exploateringen av området. Med hänsyn till hur många tomter det är fråga om 
i Kungslena (åtta) och exploateringskostnaderna behöver kommunen ta ut ett 
pris om 300 kr/m2 för att inte riskera för höga kostnader för kommunen. Även 
det geografiska läget med närheten till Skövde samt det unika i Kungslenas 
kulturmiljö motiverar priset. Omvärldsanalysen av närliggande kommuners 
tomtpriser har visat att Tidaholms kommun ligger bland de lägre priserna.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta en 
tomtkö för tomter i Kungslena enligt detaljplan S170, med ett 
kvadratmeterpris om upp till 300 kronor.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 245/2020 ”Beslut om tomtkö och tomtpris i 

Kungslena”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tomtkö och tomtpris i Kungslena”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116/2020 ”Beslut om 

upprättande av tomtkö i Kungslena” 2020-10-01. 
 Plankarta S170, antagen 2019-06-24. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 105/2017 ”Beslut om justering av 
prisnivå för industri- och villatomter”, 2017-09-25 (KS 2017/174). 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020/259 

§ 129 Beslut om färdtjänstreglemente 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat gemensamt 
färdtjänstreglemente att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med en information kring att 
Skaraborgs direktion och DKR (det delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg) 
2020-05-08 har beslutat att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta 
förslag till gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg. 
 
DKR (det delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg) arbetar för närvarande 
med att ta fram förslag till nya styrande dokument för Färdtjänst i Skaraborg. 
Detta på grund av att den allmänna kollektivtrafiken görs om avseende zoner 
och taxor etc. DKR föreslår därför att reglementet för färdtjänst revideras 
samband med att Västtrafiks nya zonindelning träder i kraft.  Beslut om 
antagande av gemensamt färdtjänstreglemente ska tas i respektive kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat 
färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 januari 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
till reviderat gemensamt färdtjänstreglemente att gälla från och med 
den 1 januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 246/2020, ” Beslut om antagande av 

gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av gemensamt 

färdtjänstreglemente i Skaraborg”, kanslichef Anna Eklund, 2020-11-
02. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 130/2020 ” Beslut om yttrande 
angående revidering av färdtjänstreglemente”, 2020-10-29. 

 Tjänsteskrivelse ” Förslag till revidering av Färdtjänstreglemente för 
Skaraborg”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2020-08-12. 

 Bilaga 1, ”Förslag till reviderat färdtjänstreglemente”. 
 Bilaga 2, ”Revidering av Färdtjänstreglemente” (detaljerad genomgång 

av förändringarna). 
 Bilaga 3: ”Sammanställning av färdtjänstresor 2019 Tidaholms 

kommun”. 
 Skrivelse Skaraborgs kommunalförbund, ”Tydliggörande av beslut 

kring rekommendation av nytt Färdtjänstreglemente, samt 
kommentarer på skrivelse ifrån Funktionshinderorganisationerna i 
Skaraborg”, Tomas Boström, 2020-08-13. 
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 Skrivelse Skaraborgs kommunalförbund, ”Information om beslut i 
Skaraborg direktion/DKR 8 maj 2020 – Beslut om att rekommendera 
Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt 
Färdtjänstreglemente i Skaraborg”, Tomas Boström, 2020-06-22. 

 Skaraborgs färdtjänstbroschyr, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
DKR, Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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2018/401 

§ 130 Beslut om entledigande från uppdrag Charlotte Daremark 
(KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Charlotte Daremark (KD) 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen från och med 2020-
12-21. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Charlotte Daremark (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Charlotte 
Daremark (KD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen från 
och med 2020-12-21. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2020-11-26 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Charlotte Daremark 
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2018/401 

§ 131 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte 
Daremark (KD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Patrik Kristoffersen (KD) till ersättare 
i kommunstyrelsen för perioden 2020-12-21 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2020-12-21 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Charlotte Daremark (KD) 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen. Kristdemokraterna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Krister Rohman (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
Patrik Kristoffersen (KD) till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 
2020-12-21 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Charlotte Daremark 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Patrik Kristoffersson 
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2020/372 

§ 132 Val av revisorer stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att välja revisorn Kerstin Thuvesson och 
auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg till revisorer för stiftelsen 
Tidaholm-Hökensås semesterby 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § revisionsreglementet ska fullmäktige bland kommunens revisorer 
utse revisorer och suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställts. Det framgår av 17 § i stadgarna för stiftelsen Tidaholm-Hökensås 
semesterby att kommunfullmäktige ska utse två revisorer. 
 
Kommunens revisorer har i beslut lämnat förslag på två revisorer, varav en 
auktoriserad revisor, för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunrevisionen föreslår kommunfullmäktige besluta att välja 
revisorn Kerstin Thuvesson och auktoriserade revisorn Pernilla 
Rehnberg till revisorer för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
2021.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Val av revisorer stiftelsen Tidaholm-Hökensås 

semesterby 2021”, kanslichef Anna Eklund, 2020-12-10. 
 Revisorernas protokoll ”Revisorer Stiftelsen Tidaholm-Hökensås 

semesterby”, 2020-11-19. 
 
Sändlista 
Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
Länsstyrelsen 
Kerstin Thuvesson 
Pernilla Rehnberg 
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2020/17 

§ 133 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 23.40. Ordförande tackar även alla ledamöter för det gångna 
året samt önskar samtliga en god jul och gott nytt år.  
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