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2021/10 

§ 101 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 

§ 102 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisorernas granskningsplan  
2021-2022 till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om idrottshallen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om att 
tillskapa dansbana/danspaviljong i Bruksvilleparken till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Roger Lundvold (KD) ställd 
till kommunstyrelsens ordförande får ställas och ska besvaras vid 
nästkommande sammanträde. 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Roger Lundvold (KD) ställd 
till kultur- och fritidsnämndens ordförande får ställas och ska besvaras 
vid nästkommande sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar:  
 Revisorernas granskningsplan 2021-2022, juni 2021.  
 Motion från Roger Lundvold (KD) om att uppdra åt kommunstyrelsen 

att snabbutreda behov för att öppna upp idrottshallen för bokningar.  
 Tidaholmsförslag om att tillskapa en dansbana/danspaviljong i 

Bruksvilleparken.  
 Fråga från Roger Lundvold (KD) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande ”. När planerar kommunstyrelsen att svar på motionen från 
september 2020 "att skyndsamt redovisa en genomgående analys av 
kommunens personalorganisation 2011 - 2020 samt budget 2021?”.  

 Fråga från Roger Lundvold (KD) ställd till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande ”Har alla föreningar fått träningstider i inomhushallar i 
enlighet med de behov de anmält inför inomhussäsongen 
2021/2022?”. 

 
Sändlista 
Förslagsställaren 
Revisorerna 
Roger Lundvold 
Anna-Karin Skatt 
Bengt Karlsson 
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2020/406 

§ 103 Beslut om besvarande av Motion - införande av policy om 
"Huskurage" i Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 
policy "Huskurage" i Tidaholms Bostads AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där 
hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att införa Huskurage i 
bolagets samtliga bostadsfastigheter. 

- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att ge hyresgästerna 
information om nyheten genom att sätta upp informationsblad i 
trapphusen. 

- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att använda sig av det 
material som Huskurage tillhandahåller. 

- Tidaholms kommun via kommunens hemsida ska påvisa vikten av 
användandet av huskurage och länka till dess hemsida. 

 
Motionärerna framhåller att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att 
visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden som 
huskurage använder är att våld i nära relationer aldrig ska få ske i det tysta 
och att genom att ge fler kunskap om våld och verktyg att agera när oron finns 
att någon blir utsatt för våld. Huskurage liknar konceptet grannsamverkan för 
villainbrott och metoden är att uppmuntra hyresgäster att plinga/knacka på 
dörren då de misstänker att någon blir utsatt för våld i grannlägenheten. 
Tanken är inte att grannar fysiskt ska ingripa utan att det kan räcka med att 
endast påminna de i den våldsdrabbade bostaden att de har blivit hörda, vilket 
i sig kan få våldet att upphöra. I policyn ingår även vikten av att larma polisen 
vid misstänkt våld.   
 
Motionären framhåller vidare att ett tjugotal kommuner och över 58 
bostadsbolag i dagsläget har infört policyn.  
 
Motionen har skickats på remiss till Tidaholms Bostads AB som framhåller att 
de ställer sig positiva till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även 
beslutat att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett koncept i samarbete med 
Huskurage och Kvinnohuset Tranan i Skövde.  
 
Bolaget framhåller att de kommer att utreda och införa en kombination av 
ovanstående om det finns möjlighet under år 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med bolagets VD som vidare 
framhåller att arbetet nu benämns som Tidaholmskurage och att bolaget nu 
har påbörjat steg 1 med utbildningar för bolagets ledningsgrupp samt har satt 
upp information och viktiga telefonnummer i varje trappuppgång. Samtliga 
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hyresgäster har även fått en bok som beskriver arbetet med huskurage. Nästa 
steg är att utbilda bolagets styrelse samt övriga anställda inom bolaget. VD 
framhåller vikten av samarbetet med Kvinnohuset Tranan där ett gemensamt 
koncept tas fram för arbetet.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att motionens första tre 
förslag redan har påbörjats.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att Tidaholms kommun 
på sin hemsida har information kring våld i nära relationer samt 
kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. På kommunens hemsida finns 
även ingång till Tidaholms bostad AB:s hemsida där information om 
Tidaholmskurage samt länkar till Huskurages hemsida och övrigt material 
finns.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen om införande av policy "Huskurage" i Tidaholms Bostads AB. 

- Ida Davidsson (-), Ingemar Johansson (L), Karin Olofsson (MP), Anna-
Karin Skatt (S)  och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 170/2021 ”Beslut om besvarande av 

Motion - införande av policy om "Huskurage" i Tidaholms Bostads AB”, 
2021-08-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om införande av policy 
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB”, kanslichef Anna Eklund,  
2021-06-11. 

 Yttrande ”Motion Huskurage Tidaholms Bostads AB”, Tidaholms 
Bostads AB:s VD Mattias Andersson, 2021-03-02. 

 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB, 2021-02-25. 
 Motion - införande av policy om ”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB, 

2020-11-27. 
 
Sändlista 
Motionären 
Tidaholms Bostad AB
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2020/317 

§ 104 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysningen i 
Tidaholms kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sälja den kommunala gatubelysningen 
till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen. 

 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 
att verkställa beslutet och kommunstyrelsens beslut att ingå driftsavtal 
med TEAB för gatubelysning (KS § 160/2021) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-03 (§ 100/2020) föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala gatubelysningen till 
Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt att 
ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt upprättat 
underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att sälja den 
kommunala gatubelysningen till TEAB. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse av 
kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utrett ovanstående och har 2021-04-22  
(§ 61/2021) beslutat att överlämna upprättad utredning som svar på 
kommunstyrelsens begäran om komplettering i ärendet.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden har 
utrett och besvarat de frågor som var anledningen till att kommunstyrelsens 
arbetsutskott återremitterade ärendet. Kommunledningsförvaltningen 
instämmer i samhällsbyggnadsnämndens bedömningar och anser att 
återremissen är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därför föreslå kommunfullmäktige besluta enligt 
samhällsbyggnadsnämndens ursprungliga förslag, dock med tillägget att 
ingåendet av driftsavtal ska annonseras i förväg enligt 10 kap. 5 § lagen om 
offentlig upphandling (2016:1145, LOU).  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid 
överlåtelsedagen.  

- Tony Pettersson (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Roger Lundvold 
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

- Tony Pettersson (S) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag till beslut och föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att verkställa beslutet och 
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kommunstyrelsens beslut att ingå driftsavtal med TEAB för 
gatubelysning (KS § 160/2021). 

- Ambjörn Lennartsson (M) och Roger Lundvold (KD) yrkar bifall till 
Petterssons tilläggsyrkande.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Pettersson. 
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Petterssons tilläggsyrkande under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut §160/2021 ” Beslut om ändrat 

ansvarsförhållande för gatubelysningen i Tidaholms kommun”, 2021-
08-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2021-05-17. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2021 ”Beslut om 
komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, 2021-04-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2021 ”Beslut om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande gatubelysning”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-21. 

 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning 
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.  

 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08. 
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04. 
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09. 
 Promemoria angående fråga om överföring av 

belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomiavdelningen
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2021/244 

§ 105 Beslut om överlåtelse av kommunal angelägenhet, 
gatubelysning, till Tidaholms Energi AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att överlåta den kommunala 
angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en 
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta 
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bland 
annat beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.  
 
Kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar (2 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725, KL)). 
 
Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan 
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, 
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ (10 kap. 1 § KL).  
 
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller 
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (10 kap. 2 § KL).  
 
Gatubelysning är en angelägenhet av kommunalt intresse och därmed möjlig 
att lämnas över till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § KL.  
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till 
TEAB ska fullmäktige även besluta att överlåta den kommunala 
angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta den 
kommunala angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut §161/2021 ” Beslut om överlåtelse av 

kommunal angelägenhet, gatubelysning, till Tidaholms Energi AB”, 
2021-08-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Överlåtelse av kommunal angelägenhet- 
gatubelysning- till Tidaholms Energi AB”, kommunjurist Jenny 
Beckman, 2021-06-23. 
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2021/243 

§ 106 Beslut om ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka 
ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB genom att lägga till 
gatubelysning och laddinfrastruktur. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en 
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta 
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bland 
annat beslutat föreslå kommunfullmäktige att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.  
 
Med anledning av ovanstående har styrelsen i TEAB gett VD i uppdrag att 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till ändrad inriktning för 
bolaget. Förfrågan avser utöver gatubelysning även laddinfrastruktur. 
 
Av 4 § TEAB:s bolagsordning framgår att bolagets syfte bland annat är att 
med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen främja lokal och 
miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och distribution av 
fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och konkurrensneutralt nät 
främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms kommun. Bolagets syfte är 
även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja sin egen producerade el.  
 
I huvudsak framgår detta även av ägardirektiven, p. 3.2. Enligt ägardirektiven 
ska bolaget även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande gällande 
planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, p. 5.2. 
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till 
TEAB ska fullmäktige därmed även besluta att som sitt ställningstagande 
tillstyrka ändrad inriktning för bolaget genom att lägga till gatubelysning. 
Fullmäktige bör även tillstyrka att laddinfrastruktur läggs till. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB 
genom att lägga till gatubelysning och laddinfrastruktur. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 162/2021 ” Beslut om ändrad inriktning för 

Tidaholms Energi AB”, 2021-08-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ställningstagande till ändrad inriktning för 

Tidaholms Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-06. 
 Förfrågan ”Ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms Energi 

AB”, VD Mattias Andersson, 2021-06-21. 
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2021/242 

§ 107 Beslut om utökad kommunal borgensram för Tidaholms 
Energi AB, pga gatubelysning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 252 341 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som 
ställningstagande tillstyrka försäljning av gatubelysning och att 
driftsavtal upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Energi AB har inkommit med förfrågan om kommunal borgen för 
renovering och utbyte av gatubelysning. Beloppet uppgår till 20 mnkr. 
 
Tidaholms kommuns borgensförpliktelser till Tidaholms Energi AB har senaste 
åren minskat tack vare amorteringar av låneskulden. År 2019 uppgick den 
totala borgensförpliktelsen till 253 mnkr och inför 2021 uppgick den totala 
borgensförpliktelsen till 232 mnkr. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att sälja gatubelysningen till Tidaholms 
energi AB anser kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige även 
ska bevilja kommunal borgen. 
 
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 252 341 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
försäljning av gatubelysning och att driftsavtal upprättas. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 163/2021 ” Beslut om utökad kommunal 

borgensram för Tidaholms Energi AB, pga gatubelysning”, 2021-08-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad kommunal borgensram för 

Tidaholms Energi Ab på grund av för renovering och utbyte av 
gatubelysning”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-08-02. 

 Skrivelse ”Begäran om kommunal borgen för renovering och utbyte av 
gatubelysning”, 2021-06-23. 

 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
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2021/246 

§ 108 Beslut om ändring i bolagsordning Tidaholms Energi AB, 
pga gatubelysning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att revidera bolagsordning för Tidaholms 
Energi AB genom att i punktlistan under  
§ 3 lägga till:  
 
• uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för    
   fordon 

 
Sammanfattning av ärendet 
Av 4 § bolagsordningen för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår att bolagets 
syfte bland annat är att med tillämpning av den kommunala 
likställighetsprincipen främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av 
el, produktion och distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet 
och konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms 
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja 
sin egen producerade el. 
 
I 3 § är det uppräknat vad TEAB har till sin verksamhet. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till TEAB behöver 
tillägg göras i punktlistan i 3 § i bolagsordningen. Förslag är att en mening 
läggs till i punktlistan:  
 

 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för 
fordon. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
bolagsordning för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under § 
3 lägga till:  

 
uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för  
  fordon 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 164/2021 ” Beslut om ändring i 

bolagsordning Tidaholms Energi AB, pga gatubelysning”, 2021-08-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om reviderad bolagsordning för Tidaholms 

Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-07. 
 Förslag till bolagsordning Tidaholms Energi AB. 

 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
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2021/245 

§ 109 Beslut om ändring i ägardirektiv Tidaholms Energi AB, pga 
gatubelysning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att revidera ägardirektiv för Tidaholms 
Energi AB genom att i punktlistan under p. 3.2. lägga till:  

 
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för  
   fordon. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Av ägardirektiven för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår bland annat 
följande. Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet 
och med optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el 
samt produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms 
kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt 
stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.  
 
Detta ska bolaget göra genom att: 
 
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och  
   stadsnätsinfrastrukturen  
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät  
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor  
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överlåta 
gatubelysningen till TEAB behöver tillägg göras i ägardirektivet. Förslaget är 
att fullmäktige lägger till en punkt ovan: uppföra, äga och förvalta 
belysningsanläggningar. Det är också lämpligt att samtidigt även lägga till 
laddstolpar då bolaget har flera sådana i sin ägo. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektiv för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under p. 
3.2. lägga till:  

 
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för  
   fordon. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 165/2021 ” Beslut om ändring i 

ägardirektiv Tidaholms Energi AB, pga gatubelysning”, 2021-08-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av ägardirektiv för Tidaholms 

Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-07. 
 Förslag till ägardirektiv för Tidaholms Energi AB. 
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2021/191 

§ 110 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 17 oktober 31 oktober 28 november  19 december 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 

under år 2022 ska kungöras i Västgöta-Bladet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2022. 
 
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 
enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 17 oktober 31 oktober 28 november  19 december 

 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska kungöras i 
Västgöta-Bladet. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 169/2021 ”Beslut om sammanträdesdagar 

för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”,  
2021-08-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, vikarierande 
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14. 

 

18



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Sändlista 
Samtliga nämnder 

19



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/79 

§ 111 Fyllnadsval av ombud till Inera ägarråd efter Runo 
Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ombud till 
Ineras ägarråd 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att 
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ombud till Inera 
ägarråd för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag till beslut 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Ingemar 
Johansson (L) till ombud till Ineras ägarråd 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Fyllnadsval av ombud till Inera ägarråd efter Runo 

Johansson (L)”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-13. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28 
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 38/2018 ” Fyllnadsval av ombud till Inera 

ägarråd efter Runo Johansson (L)”, 2018-03-26 (ärendenr:2018:88). 
 
Sändlista 
Den valde 
Inera 
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2018/409 

§ 112 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen Tidaholm-
Hökensås Semesterby efter Runo Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ledamot i 
stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby för perioden 2021-08-30 till 
2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att 
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i stiftelsen 
Tidaholm-Hökensås semesterby för mandatperioden 2019-2022. 
 
Sedan tidigare har stiftelsens styrelse bestått av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-11, § 171/2019, att utse 
Ingemar Johansson (L) till ny ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott efter 
Runo Johansson (L). 
 
Förslag till beslut 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Ingemar 
Johansson (L) till ledamot i stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
för perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen 

Tidaholm-Hökensås Semesterby efter Runo Johansson (L)”, 2021-08-
12. 

 Kommunstyrelsens beslut § 171/2021 ” Fyllnadsval av ledamot i 
arbetsutskottet efter Runo Johansson (L)”, 2021-08-12 

 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från 
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28 

 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 13/2019 ” Val av styrelsen för stiftelsen 

Tidaholm-Hökensås Semesterby 2019-01-01-2022-12-31”, 2019-01-28 
 
Sändlista 
Den valde  
Stiftelsen 
Personalavdelningen 
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2018/403 

§ 113 Beslut om entledigande från uppdrag Johan Liljegrahn (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johan Liljegrahn (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Liljegrahn (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Johan 
Liljegrahn (M) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-08-11. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
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2018/403 

§ 114 Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter 
Johan Liljegrahn (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar utse Per-Erik Vrang (M) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 Kommunfullmäktige beslutar utse Lisa Andersson (M) till ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-08-31, § 113/2021 behandlat ärende kring 
beslut om entledigande av uppdrag Johan Liljegrahn (M).  
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Moderaterna har innan sammanträdet meddelat att det 
kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslaget innebär att det även behöver förrättas ett fyllnadsval av ersättare till 
social- och omvårdnadsnämnden efter Per-Erik Vrang (M). 
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Per-Erik Vrang (M) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för perioden 
2021-08-30 till 2022-12-31. 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Lisa Andersson (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Johan Liljegrahn. 

 
Sändlista 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalavdelningen 
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2021/10 

§ 115 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 18:55. 
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