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Kommunstyrelsen 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: 2021-03-29 kl: 18:00 
Plats: Stora salen och Netpublicator 
Justerare: Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
 
Det digitala mötet sker i Netpublicator, se separat mail. Inloggning sker från 
17.00. Senast 17.45 ska alla vara anslutna till mötet. Vid tekniska problem ring 
60 60 43 el. 60 60 48 el. maila marie.anebreid@tidaholm.se 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
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), 
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), 
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), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik 
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), 
Pia Logård (SD), Petri Niska (SD),  
 
Tjänstgörande ersättare 
  
 
Ersättare 
Mimmi Pirttilä (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Gunilla Djurberg 
(S), Christoffer Axelsson (S), Ingvar Jansson (S), Malin Andersson (S), Kent 
Persson (S), Emma Graaf (S) Henrik Vang (V), Anna Ider (V), Anna Wik (MP), 
Christopher Vipond (MP), Claes Andersson (KD), Roger Lundvold (KD), 
Mikael Hallin (C), Per-Inge Karlsson (C), Jenny Svensson (L), Mathias 
Lundgren (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (M), Richard Mellgren (M), Per-
Erik Vrang (M), Anna Sheridan (SD), Aili Räisänen (SD), 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av dagordning 2021/10 

2 Handlingar att anmäla 2021/12 
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3 Beslut om besvarande av interpellation ställd till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande angående giftfri 
förskola och skola 

2020/101 

4 Beslut om besvarande av  motion - Utreda hur 
Tidaholm bäst kan bevaka både EU-fonder och riktade 
statliga medel 

2019/436 

5 Beslut om besvarande av motion att Tidaholms 
kommun ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige 

2020/46 

6 Beslut om besvarande av motion att upprätta en 
kommunal koldioxidbudget 

2019/525 

7 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
kameror 

2019/454 

8 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag alternativ 
flytt av 5-åringar och andra förskolebarn 

2019/504 

9 Beslut om besvarande av motion om public service-
avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst 

2019/218 

10 Beslut om besvarande av motion om att utbildning 
kommer erbjudas och genomföras för ledamöter i 
kommunfullmäktige 

2020/337 

11 Beslut om besvarande av motion om laddinfrastruktur 
för hela kommunen 

2020/103 

12 Beslut om inbetalning kapitaliseringen av 
Kommuninvest 

2020/313 

13 Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en 
budget i balans 

2020/274 

14 Beslut om delegation av rätten att meddela föreskrifter 
enligt förordningen om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

2021/125 

15 Beslut om entledigande från uppdrag Ida Davidsson (-) 2018/402 

16 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
efter Ida Davidsson (-) 

2018/402 

17 Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Mattias 
Ezelius (S) 

2018/320 

18 Beslut om entledigande från uppdrag Jonas Ringkvist 
(S) 

2018/416 

19 Fyllnadsval av styrelseledamot i Tidans Vattenförbund 
efter Jonas Ringkvist (S) 

2018/416 

20 Beslut om entledigande från uppdrag Mimmi Pirttilä (S) 2018/319 

21 Beslut om entledigande från uppdrag Per-Erik Thurén 
(S) 

2018/128 
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22 Mötets avslutande 2021/10 

 



��������	
 ������������������������������� !�"#$  �"��%&"������� �'�(���)*%)���$( '+�,-.//01234/3.�50/32�.1�4367890:32/-00723�;<2�4367890�=�>9885.;5448->0=?3�;2@.�9AB�836�63.�C�D7.572=������0=44�9AB�836�63.��E�9>09F32�����GH���)*I�J=67B948K�" 'I�L2F30723M720=30�N9A=746389>27032.7��������� I�O70B2=.3�P724//9.����"#$  �"�I�Q887�R277;ST+U*+�*������� I�V700=7/�QW34=5/X3007�F3/450�B72�?96>-.0/�6=?=0740�9AB�/7>.72�6-2;<2�.78.5.632/>2=;0G��Y<2�=.;92870=9.�98�B52�,-.//01234/3.�=�Z-/027�R<0747.6�F3B7.6472�M32/9.5MM?=;032[�/3��B00M/\::]]]G47.//01234/3.G/3:̂7/027�?90747.6:98�47.//01234/3.�=�̂7/027�?90747.6:98�]3FFM470/3.:/7�B7.03272�̂=�6=.7�M32/9.5MM?=;032GB084X3�/98�F32<2/�7̂�F3/45030�B72�872>3270/�836�3.�7/032=/>�_̀a�=�;<4D7.63�/7887./0-44.=.?Gb'��c���defghij klmnjjgleQ2=>�QW34=5/L..7�P72=.�N>700o3.?0�P724//9.,3.7�L.632//9.J9.1�p30032//9.L..7�q<<?4=.?O70B2=.3�P724//9.�̀q3474�N727�r3/=463.=Ws0B872�Y=747t343.7�û=A>R392?9/�V9/AB9/V9.=A7�N0776=?p32�Q2=>�JB52v.V=AB3443�tD32M�t948v.t@>7.�w934//9.P2=/0=.7�NM30W�,72//9.Y7B76�L48367.3x447�o2=//87.
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From: Anna Eklund
Sent: 08 mar 2021 08:27:36 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Förändring av partitillhörighet.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se> 
Skickat: den 6 mars 2021 15:26
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Förändring av partitillhörighet.

Hej

Jag är inte medlem i något parti längre så vänligen ändra min partibeteckning till (-).

Med vänlig hälsning: Ida Davidsson

Skickat från min iPad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/203 

§ 15 Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och 
fjärde kvartalet 2020 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att skicka kvartalsrapporten 
vidare till kommunfullmäktige för information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom 
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon 
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta skicka kvartalsrapporten vidare till kommunfullmäktige för 
information. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/36, 

”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje och fjärde 
kvartalet 2020”, 2021-02-09. 

 Tjänsteskrivelse, ” Information om ej verkställda beslut, tredje och 
fjärde kvartalet 2020”, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 
2021-02-01. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-01 
 
Ärendenummer 
2020/203 Social/Omvårdnadsförvaltningen 
   
Maria Wänerstig     
0502-606404 
maria.wanerstig@tidaholm.se 
 
 
Information om ej verkställda beslut, tredje och fjärde kvartalet 
2020 
 
Ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom 
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon 
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. 
 
Omvårdnadsförvaltningen 
Under tredje kvartalet har samtliga beslut om dagverksamhet och växelvård 
rapporterats med anledning av att verksamheterna stängt p.g.a. Covid-19. 
Samtliga beslut har rapporterats med uppehåll i verkställigheten.  
 
Under kvartal fyra har beslut om växelvård rapporterade som verkställda igen 
med undantag för ett ärende där den enskilde själv önskar att avvakta med 
verkställigheten tills dessa att personen erhållit vaccin för covid-19. Samtliga 
beslut om dagverksamhet har åter rapporterats som ej verkställda då 
verksamheten fortfarande är stängd på grund av covid-19. 
Dagverksamhetspersonalen har erbjudit dem som har dagverksamhet 
hembesök en gång i veckan för social samvaro. Två beslut gällande särskilt 
boende har inte kunnat verkställas inom tre månader. Inom LSS har ett beslut 
om kontaktperson och bostad med särskild service LSS rapporterats  
 
Socialförvaltningen 
Två beslut om kontaktfamilj/kontaktperson för barn har inte kunnat verkställas 
på grund av svårigheter att hitta lämpliga uppdragstagare. I det ena fallet har 
vårdnadshavare till det aktuella barnet återtagit sin ansökan.  
I det andra fallet har nämnden annonserat behov av kontaktfamiljer/personer 
och letar fortsatt efter en matchning. 
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Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår social- och 
omvårdnadsnämnden att besluta om att skicka kvartalsrapporten vidare till 
kommunfullmäktige för information.









From: Anna Eklund
Sent: 17 mar 2021 08:52:57 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Uppföljande gruppledarträff 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lennart Axelsson <Lennart.p.Axelsson@tidaholm.se> 
Skickat: den 17 mars 2021 07:21
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Re: Uppföljande gruppledarträff 

Jag deltar
Anmäler också att vi utsett Per-Inge Karlsson till vice gruppledare

Med vänlig hälsning
Lennart Axelsson 

> 12 mars 2021 kl. 17:14 skrev Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>:
> 
> Hej!
> 
> Välkommen till ett uppföljande möte. Mötet sker i Netpublicator
> 
> Vänligen meddela om Du kan närvara, alternativt vem som går in som representant för Ert 
parti.
> Förlorad arbetsförtjänst utgår.
> 
> Mvh
> Erik Ezelius, kommunfullmäktiges ordförande Anna-Karin Skatt, 
> kommunstyrelsens ordförande <Uppföljande gruppledarträff >
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått uppdraget 

att genomföra en granskning avseende delegationsordning i kommunen. 

Revisionsfråga 

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig hantering av 

delegationsordningar? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor del har 

en ändamålsenlig hantering av delegationsordningar. 

Iakttagelser 

- Delegationsordningar har uppdaterats minst en gång under innevarande 

mandatperiod.  

- Delegationsordningar innehåller ärenden som kan betraktas som verkställighet.  

- Det är ekonomichefen som har rätt att ta beslut om tilldelning i 

förvaltningsövergripande upphandlingar, förutom IT och telefoni som beslutas av IT 

chefen.  

- För skolchefen och social/omvårdnadschef finns ingen övre gräns för hur stora 

inköp (så länge de ligger inom deras budgetram) de får besluta om. 

Förvaltningschefer för SBF & KFF har delegation för inköp upp till 

direktupphandlingsgränsen. 

- Alla förvaltningschefer ska informera KS då de fattat beslut om anställning.  

- Alla förvaltningar förutom kommunledningskontoret ska fatta beslut gällande 

”Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde” i samråd med 

personalavdelning.  

- Personalärendena kan enligt ks delegationsordning vidaredelegeras av 

förvaltningschef. Av nämndernas delegationsordningar framgår dock att 

förvaltningschefer inom BUN och SBN kan vidaredelegera alla personalärendena 

men inte socialchef och kultur & fritidschef. 

- Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till 

kommundirektören/förvaltningschefen som i sin tur anmäls till styrelsen. Beslut där 

det tydligt framgår att det är med stöd av vidaredelegation har inte varit uppe i 

kommunstyrelsen sedan 2016.  

Rekommendationer 

Kommunstyrelsen och nämnder rekommenderas att;  

- säkerställ att förvaltningschefens vidaredelegering tydligare dokumenteras och att 

kommunstyrelsen får information om ev. beslut med stöd av vidaredelegation.  

- tydliggör gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningen, alternativ 

överväga att beslut av verkställighetskaraktär inte finns medtagna i 

delegationsordningen.  

- tillse att delegationsordningarna uppdateras minst en gång per mandatperiod. 

- bedöma om antal delegater och beloppsgränser kopplat till upphandling och inköp 

är rimliga i förhållande till verksamhetens och delegatens ansvarsområde.  

- genomföra en översyn av delegationer kopplat till personalärenden så dessa 

ärenden hanteras likvärdigt i nämnderna.  

 

 

Jönköping den 14 september 2020 

DELOITTE AB 

Revsul Dedic       Jimmy Lindberg 

Projektledare      Verksamhetskonsult 
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Bakgrund  

Beslutsfattandet i kommuner är reglerat i kommunallagen. Ett beslut kan fattas i nämnd 

eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta 

beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan 

delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd att fatta beslut på nämndens 

vägnar i visst, eller i viss grupp av ärenden. Dessutom får nämnden ge förvaltningschef 

rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 

Kommunallagen ger också anvisningar om vilka ärenden som inte får delegeras. De 

beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sätt ett nämndbeslut, d.v.s. de kan 

inte ändras av nämnden. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För 

att ett beslut skall vinna laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med 

anmälan är att delegationsbesluten skall redovisas i nämndens protokoll och därmed 

”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av besluten.  

Det är därför av vikt att det inom en kommun finns en tydlig, välkänd och uppdaterad 

delegationsordning och ett tillhörande reglemente som beskriver nämndernas 

verksamhet och därmed möjliggör delegation till politiker och tjänstemän. 

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har med hänsyn till ovanstående 

bedömt det angeläget att kartlägga och beskriva hur styrelsen och nämnderna arbetar 

med delegationsordningar samt övergripande bedöma huruvida det finns förutsättningar 

för att arbetet sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är undersöka delegationshantering i Tidaholms kommun. 

Granskningen har begränsats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

social- och omvårdnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Revisionsfråga  

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig hantering av 

delegationsordningar? 

Underliggande frågor 

• Nämndernas fastställda delegationsordningar har beretts i enlighet med reglementen 

och kommunallag. Den delegerade beslutsrätten har formulerats i nämndernas 

reglemente. 

• Delegationsordningar bedöms som ändamålsenliga och anpassade till organisation.  

• Delegationsordningar anger tydligt vem som får fatta beslut, skriva under avtal och 

underteckna handlingar kopplat till områdena ekonomi, administration och personal. 

• Regler och rutiner för vidaredelegering finns.  

• Regler och rutiner för anmälan av beslut som fatta med stöd av delegation finns.  

• Regler och rutiner för uppföljning av huruvida delegationsordningarna efterlevs finns. 

 

Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och statiska analyser.  

 

1. Inledning 
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Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Samla fakta/underlag genom dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten 

har även kvalitetssäkrats av personal inom verksamheten. 
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Utifrån granskat material har en övergripande beskrivning av delegationsordningar gjorts 

nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier 

redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

Har nämndernas fastställda delegationsordningar beretts i enlighet med 

reglementen och kommunallag? Har den delegerade beslutsrätten formulerats i 

nämndernas reglemente? 

Reglementet 

Av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Tidaholms kommun framgår vilka 

uppgifter nämnderna ska ansvara för, samt förtydliganden av vad fullmäktige har 

delegerat till respektive nämnd. 

Genomgång av nämndernas reglementen visar bland annat att alla nämnder har 

delegation på att omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i 

avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning samt fastställa 

avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell 

beskaffenhet.  

Vidare har både social- och omvårdnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har 

delegation på att dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom 

nämndens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen har delegation att på begäran av en nämnd omfördela medel som 

anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige 

fastställd beloppsram samt andra riktlinjer. 

Delegationsordning 

Kommunallagens 6 kap och till viss del 7 kap reglerar hur en kommun ska förhålla sig till 

delegation.  

Delegationsordningarna i Tidaholms kommun inleds med ett avsnitt som kallas för 

generella bestämmelser. Vi kan se att i detta avsnitt hänvisas det till kommunallagens 

kapitel och beskrivningarna om hur delegation ska hanteras hämtas alltså direkt från 

kommunallagen. Utöver detta har kommunen kompletterat med egna rutiner om hur 

vissa områden ska skötas, vilket blir en förtydligande del där kommunallagen inte räcker. 

Samtliga nämnder har ett tillhörande reglemente som beskriver nämndens 

arbetsområden och den delegerade beslutsrätten. Där framgår vilka uppgifter nämnden 

ansvarar för och vilka områden som delegerats ner till nämnden från 

kommunfullmäktige. 

Både reglementet och delegationsordningen reglerar även vilka områden som nämnden 

inte får delegera vidare till utskott eller verksamheten. Även denna information baserar 

sig på kommunallagens 6 kap. Genomgång av resp. nämndens delegationsordning visar 

att det finns delegerade ärenden som kan betraktas som verkställighet.   

Alla delegationsordningar, förutom social- och omvårdnadsnämndens har reviderats 

under nuvarande mandat.  

Nämnd Uppdaterad/senast reviderad 

Kommunstyrelse 
2020-02-05 

Barn- och utbildningsnämnden 
2020-05-14 

Social- och omvårdnadsnämnden 
2020-09-15 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-02-27 

Kultur- och fritidsnämnden 
2019-09-10 

Bedömning 

Vi ser att delegationsordningarna i Tidaholms kommun hämtar sin grund direkt ur 

kommunallagen. Kommunen har även kompletterat med egen information som mer 

detaljerat beskriver hur saker ska genomföras. Delegationsordningarna får därför en 

2. Granskningsresultat 
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grund i lagen men de som ska efterleva den får därför ett ytterligare stöd i att hantera 

delegationen rätt. 

Vi ser även att det i nämndernas reglementen finns beskrivet vilka områden varje nämnd 

specifikt ska hantera. Det finns en koppling mellan nämndens reglementen och 

delegationsordning då dessa områden finns delegerade.  

Vidare anser vi att styrelsens och nämndernas delegationsordningar följer en enhetlig 

disposition där beslutsrätten har strukturerats efter ärendekategori och samtliga 

delegater utgörs av funktion och inte person. 

Delegationsordningar bör vara aktuella och antagna senaste året, alternativt minst 

innevarande mandatperiod. Delegationsordningarna bör alltid ses över vid 

organisationsförändringar samt lagändringar. Om en delegationsordning inte löpande 

uppdateras kan det indikera att dokumentet inte har ett riktigt värde och saknar en 

legitimitet ut i organisationen. Vi har inte sett att det finns någon bestämmelse för hur 

ofta en översyn ska genomföras. Det kan finnas en vinst i att skriva in i detta i 

dokumentet så man får rutin i hanterandet i samtliga nämnder. 

Det förekommer beslutskategorier som är att betrakta som verkställighet. Någon tydlig 

gräns mellan beslut och verkställighet går inte att ange. Gränsen mellan delegering och 

verkställighet har dock betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom 

laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Ett riktmärke är att de beslut som 

fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och 

rutinbeskrivningar är ren verkställighet och ingår i gruppen förvaltningsbeslut. En 

verkställighet är alltså inte ett beslut/ställningstagande utan ett praktiskt handlande 

utifrån givna förutsättningar. 

Bedöms delegationsordningar som ändamålsenliga och anpassade till 

organisation? 

Genomgång av nämndernas delegationsordningar visar att samtliga 

delegationsordningar följer en liknande struktur i sin utformning. I samtliga finns 

delegation inom områdena allmänna frågor, personalfrågor samt för ekonomiska frågor. 

Förutom detta finns nämndspecifika delegationer hos samtliga nämnder beroende på 

vilket uppdrag dessa har enligt reglementet. Mängden frågor som har delegerats skiljer 

sig mellan nämnderna, vilket blir naturligt då nämndernas verksamhet skiljer i mängd och 

dignitet. Socialnämnden är den nämnd där detta tydligast framgår.  

Delegationerna är fördelade på ett antal olika funktioner, men vi har inte sett att det sker 

till någon specifik organisatorisk enhet. I varje delegation finns det funktioner kopplat till 

detta. Det kan exempelvis vara nämnd, utskott, förvaltningschef eller socialsekreterare. 

För att hålla delegationsordningar ändamålsenliga och anpassade till organisationen är 

att de med jämna mellanrum uppdateras. En kommunal verksamhet är aldrig konstant 

och kan alltid vara föremål för förändringar.  

Av kommunens delegationsordningar framgår att samtliga med jämna mellanrum har 

justerats, även om det i alla fall inte sker årligen.  

Enligt delegationsordningen är det ekonomichefen som har rätt att beslut om tilldelning i 

förvaltningsövergripande upphandlingar. Detta gäller förutom för IT och telefoni som 

beslutas av IT- chefen, enligt vilken kommunens nämnder/förvaltningar genom avrop kan 

göra inköp. Ekonomichefen beslutar även om tilldelning i upphandlingar för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

I tabellen till nedan visas vilka (enligt resp., nämnds delegationsordning) får besluta om 

inköp av material, varor och tjänster samt vilka beloppsgränser gäller.  Som 

sammanställningen visar har förvaltningscheferna och enhetscheferna (i vissa fall berörd 

chef) inom resp. förvaltning delegation att besluta om inköp av material, varor och 

tjänster.  Beloppsgränserna gällande inköp varierar mellan nämnderna både för 

förvaltningschefer och enhetschefer.  

Exempelvis finns ingen övregräns (förutom budget) för skolchef och social- resp. 

omvårdnadschefer samtidigt som förvaltningschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

kan besluta om inköp upp till max direktupphandlingsgränsen (615 312 kr för år 2020). Vi 

noterar också att delegationsordning för kultur- och fritid anger två olika beloppsgränser 

för förvaltningschefen.  
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Berörd chef inom kommunledningskontoret har delegation att besluta om inköp mellan 

25 tkr- direktupphandlingsgränsen samt besluta om förlängning av avtal för inköp av 

material, varor och tjänster. 

Enhetschef inom SON kan besluta om inköp upp till max ett basbelopp (ca 48 tkr för 

2020), enhetschef inom BUN upp till 100 tkr och enhetschef inom KFN inköp av konst 

upp till budget. 

Förvaltningschef kultur och fritid får besluta om förlängning av avtal för inköp av material, 

varor och tjänster samt tilldelning i upphandlingar för nämndens verksamhetsområde. 

 

Bedömning 

Vi kan i vår granskning se att samtliga nämnder använder sig av en liknande struktur i 

grunduppbyggnaden där frågor som alla nämnder ställs inför finns med. Vi bedömer att 

det skapar en bra förutsättning för att dessa ärenden kan hanteras på ett likvärdigt sätt. 

Om nämnderna själva skulle ansvara för samtliga delar finns alltid risken att områden 

hanteras olika. 

Vi ser även att delegationerna innehåller nämndspecifika frågor vilket är ett måste då 

verksamheterna ser olika ut enligt uppdrag i reglementet.  

Att samtliga delegationer är kopplade till funktioner gör att det går att följa upp var 

delegation finns och att det är den funktionen som fattat beslutet. Om delegation istället 

flyttas till en grupp såsom ledningsgrupp eller liknande är det svårare att utkräva ett 

eventuellt ansvar vid beslutsfattande. Vi bedömer därför att nuvarande delegationer är 

bra. 

Ekonomichefen har rätt att besluta om tilldelning i förvaltningsövergripande 

upphandlingar, förutom IT och telefoni som beslutas av IT-chefen. För skolchef och 

social/omvårdnadschef finns ingen övre gräns för hur stora inköp de kan besluta om, 

samtidigt som samhällsbyggnadschef och kultur- och fritidschef har delegation för inköp 

upp till direktupphandlingsgränsen (615 312 kr för år 2020). Exempelvis kan en lågt satt 

beloppsgräns innebära att hanteringen av större inköp tar längre tid och involverar fler 

personer än nödvändigt i förhållande till den risk det innebär och en högt satt 

beloppsgräns innebär sämre kontroll av inköp. Det gäller att hitta en optimal nivå som 

bäst passar det område som delegationen gäller. 

Vi noterar också att upphandling över direktupphandlingsgränsen bara finns reglerat i 

kommunstyrelsens delegationsordning och där framgår att förvaltningsspecifik 

upphandling är delegerat via ekonomichef. Här framgår ingen specifik siffra som reglerar 

hur stort detta inköp kan vara. 

Vi vet sedan tidigare granskningar att just upphandlingsområdet och delegationsordning 

kan skapa en del problem. Vi bedömer därför att detta är ett av de viktigare områdena i 

delegationsordningen och ett område som, för att främja likvärdigt hanterande, bör vara 

så likt som möjligt mellan nämnderna. 

Vi bedömer att ks och nämnderna bör se över delegation med avseende på framförallt 

upphandlingar och inköp med avseende på dess ändamålsenlighet och effektivitet. 

Nämnd 

 

En FÖRVALTNINGSCHEF får 

besluta om inköp av material, varor 

och tjänster inom sitt 

verksamhetsområde, inom ramen 

för angiven budget, men utanför 

gällande ramavtal eller separat 

avtal för … 

En ENHETSCHEF (Berörd chef) får 

besluta om inköp av material, varor 

och tjänster inom sitt 

verksamhetsområde, inom ramen för 

angiven budget, men utanför gällande 

ramavtal eller separat avtal för … 

(KLK)  25 tkr - direktupphandlingsgräns. 

BUN > 100 tkr. <100 tkr 

SON > 1 basbelopp <1 basbelopp 

SBK <direktupphandlingsgräns <100 tkr.  

KFN 

1 basbelopp-

direktupphandlingsgräns. 

25 tkr - direktupphandlingsgräns. 

Konstinköp inom budget. 
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Anger delegationsordningar tydligt vem som får fatta beslut, skriva under avtal 

och underteckna handlingar kopplat till områdena ekonomi, administration och 

personal? 

Som vi tidigare beskrivit finns det i samtliga nämnders delegationsordningar en struktur 

där frågor kring allmänna ärenden, personal och ekonomi har delats upp i tre olika 

kategorier. 

Allmänna ärenden 

Behandlar bland annat områden kring yttranden, brådskande fall, överklaganden och 

remisser.  

I de fall delegaten hanterar brådskande fall framgår det av anteckningarna att dessa inte 

får innefatta laglighetsprövning enligt kommunallagen eller vara frågor av principiell 

beskaffenhet i samtliga nämnder förutom för kultur- och fritidsnämnden. 

Vi noterar att trots att samtliga nämnder har allmänna ärenden som en punkt så skiljer 

sig delegationsordningarna något. Variationerna beror på nämndens funktion och 

uppdragets storlek. 

Personalärenden 

Inom området berörs främst anställning, uppsägningar, disciplinåtgärder och 

ledighetsansökningar.  

Följande 10 personalärende finns för alla nämnder, för mer info se bilaga A. 

1. Beslut om anställning inom nämnds verksamhetsområde. 

2. Beslut om tjänsteledighet som inte är avtals- eller lagreglerad> 12 mån  

3. Beslut om förflyttning/omplacering inom förvaltning. 

4. Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. 

5. Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl samt beslut om avsked.  

6. Utbildning – personal inom nämnds verksamhetsområde> 20 tkr. 

7. Förbud mot bisyssla- personal inom nämnds verksamhetsområde. 

8. Beslut om avstängning av personal. 

9. Disciplinpåföljd - Beslut att utfärda skriftlig varning.  

10. Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde. 

I kommunstyrelsens delegationsordning anges att all 10 ärenden delegeras till resp. 

förvaltningschef med rätt till vidaredelegation.  

Ekonomiärenden 

Behandlar ekonomiska frågor såsom avtal, upphandling och försäljning. Framförallt 

noterar vi här skillnader i hur delegationen fördelats gällande upphandling och inköp.  

Av nämndernas delegationsordningar framgår att om en delegat på grund av frånvaro är 

förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går 

in i följande ordning:  

1) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 

inskränkningar i delegationsrätten har införts).  

2) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut. 

3) Delegatens förvaltningschef.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Bedömning 

Kommunens delegationsstruktur är uppdelad i tre gemensamma delar. Samtliga 

nämnder har dessa, det finns dock variationer i vad de olika områdena innefattar. Till 

viss del bedömer vi att det måste vara så utifrån nämndernas specifika områden. 

Mestadels är de av sådan karaktär som bör kunna samordnas så att de blir än mer 

likvärdiga. 

Vi noterar att delegationen kopplad till personalärende varierar mellan nämnder, trots att 

formulering av själva ärendet ser likadant ut. Exempelvis anges i kommunstyrelsens 

delegationsordning att beslut avseende personalärenden kan vidaredelegeras av 

förvaltningschefen. Vi finner samma information i BUN:s och SBN:s delegation. Detta 

gäller dock inte för SON, där endast ”beslut om anställning inom nämnds 

verksamhetsområde” och ”arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds 

verksamhetsområde” kan vidaredelegeras. Enligt KFN:s delegationsordning kan endast 
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”beslut om anställning inom nämnds verksamhetsområde” vidaredelegeras, och ingen av 

personalärende inom kommunledningskontoret kan vidaredelegeras.  

Enligt BUNs, SBNs, SON:s och KFN:s delegation ska beslut gällande 

”Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde” göras i samråd med 

personalavdelning. Denna angivelse finns inte i kommunstyrelsens delegationsordning 

(avseende eget ansvarsområde).  

Vi bedömer att ks och nämnderna bör se över delegation framförallt inom upphandlingar 

och inköp med avseende på likställighet kring personalärenden samt 

information/förtydligande av vidaredelegation och rapportering till kommunstyrelsen vid 

beslut om anställningar.  

Finns regler och rutiner för vidaredelegering? 

I samtliga delegationsordningar finns regler och rutiner för vidaredelegering omnämnt. 

De hänvisar till 7 kap. 6 § i kommunallagen vilket är det lagrum som reglerar hur en 

förvaltningschef i en kommun kan delegera ärenden till anställda. Enligt kommunens 

interna riktlinjer ska en sådan vidaredelegation anmälas skriftligen till kommunstyrelsen.  

Av underlag som vi tagit del av framgår att förvaltningschefer har anmält 

vidaredelegation till kommunstyrelsen, vi noterar dock att underlaget är från 2016. Vi har 

inte kunnat se att anmälan om vidaredelegation behandlats i kommunstyrelsen under 

2020 (fram till augusti) eller under 2019. Enligt verksamheten så informeras ks varje 

månad gällande anställningar genom en utdragen rapport på alla anställningar. Dock 

framgår dock inte vem som fattat beslutet och det framgår inte heller att det är fråga om 

vidaredelegation. 

I delegationsordningarnas anmärkningar, där det finns utrymme för förtydligande 

kommentarer, beskrivs vilka ärenden som förvaltningschefen har möjlighet för 

vidaredelegering. Exempel kan vara beslut om anställning, ledighet och 

arbetsmiljöansvar. Gemensamt är att frågorna behandlar personal i någon omfattning. 

Omfattningen av denna information är större i kommunstyrelsens och 

samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning än övriga. Det framgår dock inte till 

vilken funktion vidaredelegationen kan ske utan endast att förvaltningschefen kan göra 

det.  

Delegationsordningarna tar även upp hur ärenden hanteras vid en delegats frånvaro i en 

steg-för-steg-hantering. Det finns tre steg som ska gås igenom innan ärendet slutligen 

måste beslutas av nämnden. 

Bedömning 

Vi kan se att delegationsordningarna tydligt reglerar vilka ärenden som får 

vidaredelegeras. Hänvisningarna finns till aktuellt kapitel och paragrafer i 

kommunallagen. Sedan tidigare vet vi även att delegationsordningarna lyfter vilka 

ärenden som inte får delegeras vilket bidrar till att vidaredelegering sker på ett korrekt 

sätt.  

Något vi bedömer ytterligare förtydligar är att det finns anteckningar där det framgår vilka 

ärenden som får delegeras vidare. Vi noterar att kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden har en större mängd av dessa ärenden. Vi bedömer att en 

översyn av övriga nämnders anteckningar bör göras så samtliga 

vidaredelegationsmöjligheter framgår. 

Vi har i granskningen inte sett att information om vidaredelegation varit uppe i 

kommunstyrelsen under 2019 eller 2020. Det underlag vi tagit del av är daterat till 2016. 

Om vidaredelegation har skett därefter framgår därför inte. Enligt verksamheten sker 

information månadsvis men det framgår inte i informationen att det är en fråga om 

vidaredelegation. Vi bedömer därför att det kan finnas en mening i att ha detta som en 

tydligt årligen återkommande informationspunkt för kommunstyrelsen. På så sätt visar 

man att vidaredelegationen är aktuell och att de fullföljer sitt uppföljningsansvar. 

Vidare framgår det i de flesta fall om en ärendetyp får vidaredelegeras. Det finns dock en 

otydlighet beträffande vidaredelegationen, då det för vissa ärendetyper anges till vilken 

funktion vidaredelegering ska ske, medan det för andra ärendetyper endast anges att 

ärendet får vidaredelegeras.  
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Finns regler och rutiner för anmälan av beslut som fatta med stöd av 

delegation?  

I varje nämnds delegationsordning finns fastslaget hur ofta anmälan om beslut fattat med 

delegation ska anmälas. I samtliga nämnder ska detta göras vid nästkommande möte 

efter beslutet har fattats. Vi kan av vår granskning av protokoll se att så sker i 

nämnderna. I praktiken innebär det att information om fattade beslut lämnas till nämnden 

varje månad. 

Delegationsbesluten redovisas enligt en upprättad mall vilken är gemensam för samtliga 

nämnder. Det innebär att om den efterföljs sker anmälan av beslut på liknande sätt 

genom hela kommunen. 

Bedömning 

Vi gör bedömningen att nuvarande rutin för anmälan om beslut är ändamålsenlig och vi 

kan se att den i samtliga nämnders fall efterlevs månatligen. 

Finns regler och rutiner för uppföljning av huruvida delegationsordningarna 

efterlevs? 

I vår granskning har vi efterfrågat hur delegationsordningarna efterlevs. Vi kan se av 

protokollen att delegationsbeslut redovisas till nämnden varje månad och att 

kommunstyrelsen ska informeras om vidaredelegation. 

Utifrån svaren vi har erhållit ser vi att det i praktiken finns ett delat ansvar mellan 

nämnderna och förvaltningscheferna/enhetschefer gällande uppföljning av huruvida 

delegationsordningarna efterlevs. 

I svaren hänvisas till intern kontroll och att nämnden ska säkerställa att verksamheten 

bedrivs enligt fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag. Då detta innefattar 

delegationsrutiner blir det nämndens uppdrag att tillse att så sker. 

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för ledning av verksamheten gentemot 

nämnden och ska i sitt arbete verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

formulerade mål och styrdokument. 

Tillsammans blir dessa två viktiga aktörer i att säkerställa att delegationsordningar följs. 

Då information om delegationsbeslut kommer upp en gång varje månad finns det en 

tydlig möjlighet för nämnden att faktiska genomföra detta. 

Det framgår däremot inte helt tydligt i informationen vi tagit del av hur man praktiskt 

genomför en efterlevnadskontroll. Socialförvaltningen går enligt sitt svar igenom 

handläggarnas beslut på enhetschefsnivå och kan på så sätt flagga för om 

delegationsbeslut fattats felaktigt. I övrigt hänvisas till nämndens och chefernas ansvar. 

Av informationen vi kan utläsa i protokoll framgår inte att rätt person har fattat beslutet. 

Vi har inte haft möjlighet att ta fram underlag i denna granskning för att uttala oss om 

korrektheten i dessa beslut. 

Bedömning 

Vi anser att det finns ett antal regler och rutiner i Tidaholms kommun som gemensamt 

bör skapa goda förutsättningar att upptäcka om delegationsbeslut fattats på felaktig nivå. 

Det krävs dock att det finns en kännedom om delegationsordningens innehåll och vem 

som har delegerats vad. För en politiker i en nämnd kan detta vara svårt. Ansvaret blir 

därför ännu större på förvaltningschefer och enhetschefer som ska verka för att 

fullmäktiges riktlinjer efterlevs. Det krävs därför en tydlig struktur i arbetet med 

uppföljning av olika beslut som fattas på en förvaltning. 

Vi har inte haft möjlighet att ta fram underlag i denna granskning för att uttala oss om 

korrektheten i dessa beslut. Men vi gör bedömningen att nuvarande modell för 

delegationshantering skapar en bra grund för att göra rätt och för att upptäcka eventuella 

felaktigheter. 
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BILAGA A – Sammanställning delegationsordning kopplat till personalärende 

 

  F-chef = förvaltningschef; E-chef = Enhetschef; VD = möjlighet till vidaredelegering.           

# Personalärende - alla nämnder KS KS (KLK) SON(SF/OF) BUN(BUF) SBN(SBF) KFN(KFF) Anmärkning 

1 Beslut om anställning inom nämnds 
verksamhetsområde 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef (VD) / 
E-chef 

F-chef 
(VD)  

F-chef 
(VD)  

F-chef 
(VD)  

samråd med personalavdelningen + rapport till ks (ej 
SBN) 

2 Beslut om tjänsteledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad > 12 mån  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

3 Beslut om förflyttning/omplacering inom 
förvaltning. 

F-chef 
(VD) 

K-direktör F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

4 Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

5 Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl samt beslut om avsked.  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

6 Utbildning – personal inom nämnds 
verksamhetsområde> 20 tkr 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

7 Förbud mot bisyssla- personal inom 
nämnds verksamhetsområde. 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

8 Beslut om avstängning av personal. F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

9 Disciplinpåföljd - Beslut att utfärda skriftlig 
varning.  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef  samråd med personalavdelningen 

10 Arbetsmiljöansvar- för personal inom 
nämnds verksamhetsområde 

F-chef 
(VD) 

K-direktör F-chef (VD) / 
E-chef 

F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen (ej ks) 

 

  

Bilagor 
Bilaga A 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/101 

§ 31 Beslut om besvarande av interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående giftfri förskola och 
skola 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 
en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående 
giftfri förskola och skola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ingår i kommunens 
krisledningsnämnd och deltar därför inte vid kommunfullmäktiges 
sammanträde på grund av rådande situation pandemi Covid- 19. 
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation från Karin Olofsson (MP). 

 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att bordlägga ärendet 
till nästkommande sammanträde.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

 
Sändlista 
Karin Olofsson 
Lena Andersson
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-03-19 
 
Ärendenummer 
2020/101 Kommunfullmäktige 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 63 81 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Besvarande av interpellation ställd av Karin Olofsson (MP) till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande angående giftfri 
förskola och skola 
 
Ärendet 
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 
en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående 
giftfri förskola och skola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande kommer besvara interpellationen 
skriftligt och tillse att Karin Olofsson får ta del av svaret senast dagen före 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation från Karin Olofsson (MP). 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.



 2020-05-15 
 

  

Svar på interpellation om arbete för en giftfri skola och 
förskola 
 
Den 29 augusti 2016 antog kommunfullmäktige policyn Giftfri skola och 
förskola. Syftet med policyn är att främja barns hälsa på kort och lång sikt 
genom att minska och förebygga förekomsten av hälsofarliga ämnen i 
Tidaholms förskolor, fritidshem, grundskolor och grundsärskola. Policyn anger 
kommunens förhållningssätt vid upphandlingar och inköp. 
 
Karin Olofsson ställer i sin interpellation två frågor angående barn- och 
utbildningsnämndens arbete med policyn Giftfri skola och förskola: 
 

 Hur arbetas med att den av kommunen antagna och framtagna policyn 
blir ett aktuellt styrande dokument? 

 
 Hur upprätthålls arbetet med det 2018 utvecklade arbete att verka för 

att öka andelen ekologiska livsmedel i skolmaten, förebygga inköp av 
produkter som innehåller hälsoskadliga ämnen genom att öka 
kunskapen hos förvaltningens inköpare? 

 
Policyn är ett övergripande styrdokument för Tidaholms kommun och berör 
flera förvaltningar.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att policyn blir ett aktuellt 
styrdokument i samband med upphandling av livsmedel. Förvaltningen har 
medverkat till att miljökrav ställs både på livsmedel samt transportfordon som 
grossisten använder för att transportera varorna till förvaltningens 
verksamheter. 
 
Förvaltningen har sedan 2015 vid dialog med upphandlingsenheten i Skövde, 
efterfrågat ramavtal som prioriterar ekologiska varor. Från och med 
revideringen av styrdokumentet policy Kost och livsmedel i maj år 2020 
arbetar förvaltningen istället för att öka andelen närproducerade livsmedel. 
Närproducerade livsmedel medför ett lägre utsläpp av växthusgaser vid 
transport jämfört med ekologiska livsmedel som transporteras längre sträckor. 
Det har också visat sig att ekologiska grönsaker har kortare hållbarhet, vilket 
bidrog till ett ökat matsvinn inom förvaltningen.  
 
Enligt policyn Giftfri skola och förskola ska kommunen vid inköp ”välja 
ekologiska livsmedel i så stor omfattning som möjligt”. Det kan finnas 
anledning att se över policyns formuleringar om livsmedel, och säkerställa att 
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policyn bidrar till att minska och förebygga förekomsten av hälsofarliga ämnen 
i förvaltningens verksamheter, och samtidigt ligger i linje med globala mål om 
minskat matsvinn och minskade utsläpp av växthusgaser enligt Agenda 2030.  
 
År 2017 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en handlingsplan för 
genomförande av policyn. Denna handlingsplan har ännu inte följts upp till 
barn- och utbildningsnämnden. Både förvaltning och nämnd behöver göra ett 
omtag vad gäller genomförandet av policyn Giftfri skola och förskola.  
 
Jag tackar Karin Olofsson för de kloka frågorna och för att hon 
uppmärksammar det viktiga arbetet med att skapa en hälsofrämjande och 
giftfri miljö för barn och elever i förvaltningens verksamheter.  
 

Lena Andersson 
Ordförande för barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/436 

§ 241 Beslut motion - utreda hur Tidaholm bäst kan bevaka både 
EU-fonder och riktade statliga medel 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka 
ansökningar från EU-s utvecklingsfonder och riktade statsbidrag.  
 
För att få en kunskap om hur närliggande kommuner hanterar frågan som 
ärendet gäller har kontakt tagits med några kommuner. Vara kommun har 
tidigare haft en anställd tjänsteperson som bevakat och gett stöd till 
förvaltningarna. Denna tjänst är vakant och hur tjänsten ser ut framöver är inte 
klargjort. Hjo kommun har ingen övergripande tjänsteperson utan bevakning 
görs av representanter inom verksamhetsområdet. Falköpings kommun 
arbetar med att ingå i SERN* nätverk för EU samarbete övergripande men har 
i nuläget svårt att prioritera arbetet utifrån befintlig resurs. Inom nämnderna är 
de ansvariga inom sina respektive verksamhetsområde och deltar i olika 
nätverk för att bevakning exempelvis logistik- och bionätverk. Det har 
utmynnat i flera projekt kring Falköpings politiska prioriterade områden för 
utveckling. 
 
I Tidaholms kommun ligger i nuläget ansvaret på respektive nämnd/förvaltning 
att bevaka utifrån sitt verksamhetsområde. För Tidaholms kommun är 
kommunledningskontoret behjälpligt i mån av tid vid ansökning samt stödjer 
nämnderna vid sökning av olika typer av fonder etcetera utifrån 
verksamheternas utmaningar. Dock måste respektive nämnd lyfta frågan om 
stöd från kommunledningskontoret.  
 
Viktigt i sammanhanget är att bevakning utgår från de bidrag som ligger i linje 
med nämndens mål/uppdrag och inte skapar nya aktiviteter så att resurser 
styrs om för att uppnå ett visst bidragskriterium.   
 
Inom barn- och utbildningsnämnden finns en rutin om riktade statsbidrag 
antagen av Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-03-15 vilken beskriver 
förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och bevakning av riktade 
statsbidrag. Rutinen beskriver även vilka beslut som fattas av nämnd 
respektive förvaltning vid hantering av riktade statsbidrag. Här finns inom 
kommunledningskontoret ett uppdrag att ta fram en rutin som gäller alla 
förvaltningar. Denna ska vara klar under 2020. 
 
* SERN är resultatet av en långsiktig process för samarbete och utbyte mellan italienska och svenska aktörer. Deras mål 
är att öka samarbetet mellan nätverksmedlemmarna, mellan Italien och Sverige och mer generellt mellan norra och södra 
Europeiska unionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-25 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Utifrån de behov och utmaningar som respektive nämnd har ligger bevakning 
och ansökning under deras ansvar. 
 
För att utöka möjlighet att bevaka olika typer av fonder och bidrag med en 
övergripande gemensam resurs måste kommunen anställa en ny resurs som 
ska jobba med frågan, då kommunen inte har några dedikerade resurser som 
kan jobba med detta i befintlig tjänst. Kommunledningsförvaltningen ser i 
dagsläget inte det som möjligt att nyanställa en resurs för att jobba med dessa 
frågor. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 130/2020 ”Beslut motion - utreda hur 

Tidaholm bäst kan bevaka både EU-fonder och riktade statliga medel”, 
2020-11-11 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion”, ekonomichef Henrik 
Johansson, 2019-11-25. 

 Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka 
ansökningar från EU-fonder och riktade statsbidrag, 2019-10-28. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-11-25 
 
Ärendenummer 
2019/436 Kommunstyrelsen 
   
Lena Ask     
0502- 60 69 10 
lena.ask@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om  
 
Ärendet 
Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka 
ansökningar från EU-s utvecklingsfonder och riktade statsbidrag.  
 
 
Beslutsunderlag 
 Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka 

ansökningar från EU-fonder och riktade statsbidrag, 2019-10-28. 
 
Utredning 
För att få en kunskap om hur närliggande kommuner hanterar frågan 
som ärendet gäller har kontakt tagits med några kommuner. Vara 
kommun har tidigare haft en anställd tjänsteperson som bevakat och 
gett stöd till förvaltningarna. Denna tjänst är vakant och hur tjänsten ser 
ut framöver är inte klargjort. Hjo kommun har ingen övergripande 
tjänsteperson utan bevakning görs av representanter inom 
verksamhetsområdet. Falköpings kommun arbetar med att ingå i 
SERN* nätverk för EU samarbete övergripande men har i nuläget svårt 
att prioritera arbetet utifrån befintlig resurs. Inom nämnderna är de 
ansvariga inom sina respektive verksamhetsområde och deltar i olika 
nätverk för att bevakning exempelvis logistik- och bionätverk. Det har 
utmynnat i flera projekt kring Falköpings politiska prioriterade områden 
för utveckling. 
 
I Tidaholms kommun ligger i nuläget ansvaret på respektive nämnd/förvaltning 
att bevaka utifrån sitt verksamhetsområde. För Tidaholms kommun är 
kommunledningskontoret behjälpligt i mån av tid vid ansökning samt stödjer 
nämnderna vid sökning av olika typer av fonder etcetera utifrån 
verksamheternas utmaningar. Dock måste respektive nämnd lyfta frågan om 
stöd från kommunledningskontoret.  
 
Viktigt i sammanhanget är att bevakning utgår från de bidrag som ligger i linje 
med nämndens mål/uppdrag och inte skapar nya aktiviteter så att resurser 
styrs om för att uppnå ett visst bidragskriterium.   
 
Inom barn och utbildningsnämnden finns en rutin om riktade statsbidrag 
antagen av Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-03-15 vilken beskriver 
förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och bevakning av riktade 
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E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
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statsbidrag. Rutinen beskriver även vilka beslut som fattas av nämnd 
respektive förvaltning vid hantering av riktade statsbidrag. Här finns inom 
kommunledningskontoret ett uppdrag att ta fram en rutin som gäller alla 
förvaltningar. Denna ska vara klar under 2020. 
 
* SERN är resultatet av en långsiktig process för samarbete och utbyte mellan italienska och svenska aktörer. Deras mål 
är att öka samarbetet mellan nätverksmedlemmarna, mellan Italien och Sverige och mer generellt mellan norra och södra 
Europeiska unionen. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Utifrån de behov och utmaningar som respektive nämnd har ligger bevakning 
och ansökning under deras ansvar. 
 
För att utöka möjlighet att bevaka olika typer av fonder och bidrag med en 
övergripande gemensam resurs måste kommunen anställa en ny resurs som 
ska jobba med frågan, då kommunen inte har några dedikerade resurser som 
kan jobba med detta i befintlig tjänst. Kommunledningsförvaltningen ser i 
dagsläget inte det som möjligt att nyanställa en resurs för att jobba med dessa 
frågor. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-08-12 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/46 

§ 148 Beslut om motion att Tidaholms kommun ansöker om och 
går med i Fossilfritt Sverige 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där det föreslås att Tidaholms kommun 
ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige. 
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ 
av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett 
av världens första fossilfria länder. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog 
och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill 
göra Sverige fritt från fossila bränslen. För närvarande är 80 kommuner med i 
Fossilfritt Sverige och totalt samlar initiativet 450 aktörer. 
 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-04-
23 beslutade, § 62/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå 
motionen. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det för tillfället inte finns 
något behov av att ansöka om att gå med i ”Fossilfritt Sverige”. Många av de 
rapporter och guider som finns på fossilsfritt Sveriges hemsida kan kommunen 
ta del av även om man inte är medlem. 
 
Kommunstyrelsen kan inte besluta att avslå motionen som 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av 
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och förslag till beslut bör kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 68/2020 ”Beslut om motion om att Tidaholms 

kommun ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige”, 2020-06-24 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att Tidaholms kommun ansöker 

om och går med i Fossilfritt Sverige”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2020-05-12. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 62/2020 ”Beslut om yttrande 
gällande motion om att Tidaholms kommun ansöker och går med i 
”Fossilfritt Sverige””, 2020-04-23. 

 Motion om att Tidaholms kommun ansöker om och går med i Fossilfritt 
Sverige (MP), 2020-01-27.
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Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-12 
 
Ärendenummer 
2020/46 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om motion om att Tidaholms kommun 
ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige 
 
Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där det föreslås att Tidaholms kommun 
ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige. 
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ 
av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett 
av världens första fossilfria länder. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog 
och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill 
göra Sverige fritt från fossila bränslen. För närvarande är 80 kommuner med i 
Fossilfritt Sverige och totalt samlar initiativet 450 aktörer. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 62/2020 ”Beslut om yttrande 

gällande motion om att Tidaholms kommun ansöker och går med i 
”Fossilfritt Sverige””, 2020-04-23. 

 Motion om att Tidaholms kommun ansöker om och går med i Fossilfritt 
Sverige (MP), 2020-01-27. 

 
Utredning 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-04-
23 beslutade, § 62/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå 
motionen.  
 
Av beslutet framgår bl.a. följande. För att delta i Fossilfritt Sverige måste man 
ställa sig bakom deklaration fossilfritt Sverige och ha tydliga mål för hur de 
egna utsläppen av växthusgaser ska minska. Tidaholms kommun har skrivit 
på ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som är ett annat initiativ som 
syftar till att regionen ska var fossiloberoende 2030. Detta innebär att 
utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till 
år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 
konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 
2010.  
 
Kommunen arbetar på olika sätt mot dessa mål som en del i strategisk plan 
och budget 2020-2022. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar nu med att 
analysera vilka av de aktiviteter som är beslutade sen tidigare i kommunen 
som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att bland annat nå regionens 
mål.  
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Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det för tillfället inte finns något behov 
av att ansöka om att gå med i ”Fossilfritt Sverige”. Många av de rapporter och 
guider som finns på fossilsfritt Sveriges hemsida kan kommunen ta del av 
även om man inte är medlem. 
 
Kommunstyrelsen kan inte besluta att avslå motionen som 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av 
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och förslag till beslut bör kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta avslå motionen.  
 
Barnrättsbedömning 
Beslutet berör barn i kommunen under 18 år. Kommunledningsförvaltningen 
anser dock att avslag av motionen inte strider mot barnens bästa (art. 3), då 
kommunen på andra sätt arbetar i frågan. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Sändlista 
SBN 
Miljöpartiet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/150 

§ 62 Beslut om yttrande gällande motion om att Tidaholms 
kommun ansöker och går med i "Fossilfritt Sverige" 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att Tidaholms kommun ska 
ansöka om, och gå med i, "Fossilfritt Sverige”.  
 
Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i 
Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. 
 
Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, 
kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila 
bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och 
verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt 
Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt 
utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. 
 
För att delta i Fossilfritt Sverige så måste man ställa sig bakom deklaration 
fossilfritt Sverige och ha tydliga mål för hur de egna utsläppen av 
växthusgaser ska minska 
 
Tidaholms kommun har skrivit på ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” 
som är ett annat initiativ som syftar till att regionen ska vara fossiloberoende 
2030. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av 
växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, 
minska med 30 procent jämfört med 2010. 
 
Kommunen arbetar på olika sätt mot dessa mål som en del i strategisk plan 
och budget 2020-2022. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar nu med att 
analysera vilka av de aktiviteter som är beslutade sen tidigare i kommunen 
som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att bland annat nå regionens 
mål. 
 
Nämnden bedömer att det för tillfället inte finns något behov av att ansöka om 
att gå med i ”Fossilfritt Sverige”. Många av de rapporter och guider som finns 
på fossilsfritt Sveriges hemsida kan kommunen ta del av även om man inte är 
medlem. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 41/2020 ”Beslut 

om yttrande gällande motion om att Tidaholms kommun ansöker och 
går med i "Fossilfritt Sverige”, 2020-04-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut angående motion om att Tidaholms 
kommun ansöker och går med i fossilfritt Sverige”, enhetschef Hållbar 
Utveckling, Peter Lann, 2020-03-20. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29/2020 ”Beslut om 
remittering av motion om att Tidaholms kommun ska ansöka om, och 
gå med i, "Fossilfritt Sverige", 2020-02-19. 

 Motion att Tidaholms kommun ansöker om och går med i Fossilfritt 
Sverige, 2020-01-27. 

 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att avslå motionen. 

 Tobias Henning (MP) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
avslå motionen. 

 
Reservation 
Tobias Henning (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-08-12 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/525 

§ 147 Beslut om motion att upprätta en kommunal koldioxidbudget 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget.  
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Flera kommuner i Sverige tar fram 
koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive kommun konkret 
måste göra för att bidra till målet om att hålla den globala temperaturökningen 
under två grader i enlighet med Parisavtalet. En koldioxidbudget omfattar hela 
kommunens yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för 
kommunen att arbeta med och vilka områden och resurser som ger bäst 
vinning och resultat.  
 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-04-
23 beslutade, § 61/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla 
motionen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en lokal koldioxidbudget är ett bra 
verktyg för att nå målen och att den kan bli en del av olika verktyg i den 
kommunala miljöstrategin på sikt, och att motionen därför bör bifallas eftersom 
den stämmer väl överens med aktiviteter som kommunen utför idag, eller 
planerar att utföra i framtiden. 
 
Kommunstyrelsen kan inte besluta att bifalla motionen som 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av 
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och förslag till beslut bör kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta bifalla motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 67/2020 ”Beslut om motion om att upprätta 

en kommunal koldioxidbudget”, 2020-06-24 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att upprätta en kommunal 

koldioxidbudget”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-12. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2020 ”Beslut om yttrande 

angående motion om att upprätta kommunal koldioxidbudget”, 2020-
04-23. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-08-12 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande angående motion om 
att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, enhetschef Peter Lann, 
2020-03-20. 

 Motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget (MP), 2019-12-
16. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-12 
 
Ärendenummer 
2019/525 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget 
 
Ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget.  
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Flera kommuner i Sverige tar fram 
koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive kommun konkret 
måste göra för att bidra till målet om att hålla den globala temperaturökningen 
under två grader i enlighet med Parisavtalet. En koldioxidbudget omfattar hela 
kommunens yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för 
kommunen att arbeta med och vilka områden och resurser som ger bäst 
vinning och resultat.  
 
I motionen yrkar miljöpartiet att kommunen ska ta fram en plan för att kraftfullt 
minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalet samt nationella och regionala 
mål, att kommunen tar fram en lokal koldioxidbudget som beskriver nödvändig 
årliga minskningstakten och att den kommunala koldioxidbudgeten blir en del 
av den kommunala miljöstrategin.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2020 ”Beslut om yttrande 

angående motion om att upprätta kommunal koldioxidbudget”, 2020-
04-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande angående motion om 
att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, enhetschef Peter Lann, 
2020-03-20. 

 Motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget (MP), 2019-12-
16. 

 
Utredning 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-04-
23 beslutade, § 61/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla 
motionen.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för miljöstrategiska frågor och 
arbetar mot strategisk plan och budget 2020-2023 där det anges att 
”Kommunen har en viktig roll i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. För 
att stödja och främja arbetet så avsätts medel för att arbeta fram en strategi 
för Tidaholms kommun.” 
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Tidaholms kommun har under de senaste 10 åren arbetat aktivt med 
ekologisk hållbarhet i olika former. Dock har arbetet skett relativt fragmenterat. 
Nämnden har påbörjat att kartlägga vilka av de aktiviteter som är beslutade 
sen tidigare i kommunen som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att 
skapa maximal nytta. Detta för att nå de målsättningar som finns kring bland 
annat fossiloberoende 2030.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en lokal koldioxidbudget är ett bra 
verktyg för att nå målen och att den kan bli en del av olika verktyg i den 
kommunala miljöstrategin på sikt, och att motionen därför bör bifallas eftersom 
den stämmer väl överens med aktiviteter som kommunen utför idag, eller 
planerar att utföra i framtiden. 
 
Kommunstyrelsen kan inte besluta att bifalla motionen som 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av 
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och förslag till beslut bör kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta bifalla motionen.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet berör barn under 18 år i kommunen. Det får anses vara i barnens 
bästa (art. 3) att upprätta en lokal koldioxidbudget.  
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla 
motionen.  

 
Sändlista 
SBN 
Miljöpartiet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/47 

§ 61 Beslut om yttrande angående motion om att upprätta en 
kommunal koldioxidbudget 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget för Tidaholms kommun som innehåller 3 yrkanden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
I motionen yrkas att: 

1. Kommunen skall ta fram en plan för att kraftfullt minska sina utsläpp i 
enlighet med Parisavtalet samt nationella och regionala mål. 

2. Att kommunen tar fram en lokal koldioxidbudget som beskriver 
nödvändiga årliga minskningstakten. 

3. Att den kommunala koldioxidbudgeten blir en del av den kommunala 
miljöstrategin.   

 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för miljöstrategiska frågor och 
arbetar mot strategisk plan och budget 2020-2023 där det anges att 
”Kommunen har en viktig roll i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. För 
att stödja och främja arbetet så avsätts medel för att arbeta fram en strategi 
för Tidaholms kommun.”. 
 
Tidaholms kommun har under de senaste 10 åren arbetat aktivt med 
ekologisk hållbarhet i olika former. Dock har arbetet skett relativt fragmenterat. 
Nämnden har påbörjat att kartlägga vilka av de aktiviteter som är beslutade 
sen tidigare i kommunen som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att 
skapa maximal nytta. Detta för att nå de målsättningar som finns kring bland 
annat fossiloberoende 2030. 
 
Nämnden bedömer att en lokal koldioxidbudget är ett bra verktyg för att nå 
målen och att den kan bli en del av olika verktyg i den kommunala 
miljöstrategin på sikt, och att motionen därför bör bifallas eftersom den 
stämmer väl överens med aktiviteter som kommunen utför idag, eller planerar 
att utföra i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2020 ”Beslut 

om yttrande angående motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget”, 2020-04-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande angående motion om 
att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, enhetschef Hållbar 
Utveckling, Peter Lann, 2020-03-20. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 17/2020 ”Beslut om 
remittering av motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, 
2020-01-22.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Motion från miljöpartiet de gröna att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget, 2019-12-16. 

 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen. 

 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
bifalla motionen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-03-20 
 
Ärendenummer 
2020/47 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Peter Lann     
0502-60 60 98 
peter.lann@tidaholm.se 
 
 
Förslag till beslut om yttrande angående motion om att upprätta en 
kommunal koldioxidbudget 
 
Ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget för Tidaholms kommun som innehåller 3 yrkanden.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 17/2020 ”Beslut om 

remittering av motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, 
2020-01-22.  

 Motion från miljöpartiet de gröna att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget, 2019-12-16. 

 
Utredning 
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget för hela kommunens yta, se motion. I motionen yrkas att: 
 

1. Kommunen skall ta fram en plan för att kraftfullt minska sina utsläpp i 
enlighet med Parisavtalet samt nationella och regionala mål. 

2. Att kommunen tar fram en lokal koldioxidbudget som beskriver 
nödvändiga årliga minskningstakten. 

3. Att den kommunala koldioxidbudgeten blir en del av den kommunala 
miljöstrategin.   

 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för miljöstrategiska frågor och 
arbetar mot strategisk plan och budget 2020-2023 där det anges att 
”Kommunen har en viktig roll i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. För 
att stödja och främja arbetet så avsätts medel för att arbeta fram en strategi 
för Tidaholms kommun.”  
 
Tidaholms kommun har under de senaste 10 åren arbetat aktivt med 
ekologisk hållbarhet i olika former. Dock har arbetet skett relativt fragmenterat. 
Nämnden har påbörjat att kartlägga vilka av de aktiviteter som är beslutade 
sen tidigare i kommunen som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att 
skapa maximal nytta. Detta för att nå de målsättningar som finns kring bl.a 
fossiloberoende 2030. 
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Baserat på ovan så bedömer förvaltningen att det arbetet som nu genomförs 
kommer svara på yrkande nr 1, men också ge svar på om det är aktiviteter 
som kommunen bör prioritera som inte nödvändigtvis minskar ”sina” utsläpp 
utan andra som verkar i kommunens territoriella område, en angreppsätt som 
känns igen i koldioxidbudget-sammanhang. 
 
Zennström Climate Change Leadership Initiative, hos Uppsala universitet, har 
gjort en sammanställning av vissa kommuner och regioners koldioxidbudgetar: 
http://climatechangeleadership.blog.uu.se/koldioxidbudgetar/. 
En koldioxidbudget av den typ som hänvisas till avseende Uppsala, Järfälla 
och Borås uppfyller vissa syften framförallt i att översätta hur påverkan av 
globala klimatmål fördelas lokalt. Det är dock ett omfattande och kostsamt 
arbete då stort fokus läggs på kartläggning av avtrycket som sker i kommunen 
och beräkningar hur det måste justeras för att nå målet.  
 
Att det finns ett behov för Tidaholms kommun att beskriva vilken årlig 
minskningstakt som krävs för att nå målen är rimligt. Dock finns i en första fas 
möjligheter att arbeta nerifrån och upp i att beskriva vilka aktiviteter som ger 
bäst effekt per kostnadsenhet, s.k ”lågt hängande frukter”. 
 
En del i den kartläggningen som startats är att genomföra en pilot av en slags 
koldioxidbudget för att se hur en del av kommunens egen verksamhet 
påverkar klimatmässigt och om det baserat på den koldioxidbudgeten kan 
dras nya slutsatser om aktiviteter. I piloten fokuseras på hur Tidaholms 
kommuns eget avtryck bidrar, där det rimligen också snabbt kan genomföras 
åtgärder. En fullständig koldioxidbudget enl. den typ som refereras till i 
motionen är ett bra verktyg i nästa steg. 
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en barnrättsbedömning. 
 
Utredningens slutsatser 
Förvaltningen bedömer med det att en lokal koldioxidbudget är ett bra verktyg 
för att nå målen och att den kan bli en del av olika verktyg i den kommunala 
miljöstrategin på sikt. 
 
Förvaltningen bedömer att motionen kan bifallas eftersom den stämmer 
överens med aktiviteter som kommunen utför idag eller kommer att göra. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
bifalla motionen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen

http://climatechangeleadership.blog.uu.se/koldioxidbudgetar/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/454 

§ 128 Beslut om Tidaholmsförslag om kameror 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om kameror. 

 Kommunstyrelsen beslutar att, på grund av att Tidaholmsförslagets 
intention är en angelägen fråga för Tidaholms kommuninvånare, 
initiera ett nytt ärende angående kameraövervakning av offentliga ytor i 
Tidaholms kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag gällande kameraövervakade ytor 
i centrala staden. Förslagsställaren önskar att det prövas om rättssäkerheten 
för invånarna kan höjas genom att kameror sätts ut vid t.ex. Resecentrum, 
Gamla Torget, Nya Torget, Torggatan samt parkeringarna i anslutning till de 
större affärerna.  
 
Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av 
kommunfullmäktige som 2019-11-25 (§125/2019) beslutade att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 
därefter 2020-01-08 (§ 8/2020) att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg (SMS) för yttrande. 
SMS har i sitt yttrande 2020-02-20 (§ 11/2020) beslutat att nämnden kan ta 
emot kameraövervakning. I beslutet anges dock områden som måste utredas 
innan beslut tas i frågan, bl.a. behov och kostnadsanalys, beslut om ansökan, 
underhåll och service av kameraanläggning och ansvaret i teknisk installation 
mellan två kommuner.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande 2020-03-26 (§ 47/2020) 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om 
kameraövervakning i centrala Tidaholm.  
 
Utifrån sin utredning drar samhällsbyggnadsnämnden följande slutsatser. 
Lokal samverkan kring trygghet bedrivs i andra former än med 
kameraövervakning med bra resultat. En nationell studie visar på att 
rättsäkerhetshöjande effekter av kameraövervakning i centrummiljöer inte är 
tydliga. Vidare kräver den typen av insatser betydande investeringar och 
personella resurser för att överhuvudtaget få effekt. De ekonomiska 
budgetramarna i Tidaholms kommun för de kommande åren såväl kring drift 
som investeringar medger inte de insatser som förslagsställaren önskar.   
 
Utöver det som framkommit i remissyttranden finns även andra aspekter att ta 
hänsyn till. Allmän kamerabevakning regleras i kamerabevakningslagen 
(2018:1200). För att en myndighet ska kunna övervaka platser dit allmänheten 
har tillträde krävs tillstånd (7 §). Det måste även finnas ett särskilt syfte med 
övervakningen, t.ex. att bekämpa brott, och behovet att övervaka måste väga 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas för att tillstånd ska 
beviljas (8 §). Kommunen måste därför bedöma om ändamålet med 
övervakning kan uppnås på ett mindre integritetskränkande sätt än 
kameraövervakning.  
Med hänsyn till att Brottförebyggande rådet i sin studie visat att 
kamerabevakning i centrumkärnor inte gett de eftersträvade 
brottsförebyggande effekterna (se s. 17) samt att samhällsbyggnadsnämnden 
i sin utredning kommit fram till att andra trygghetshöjande åtgärder bedrivs 
med bra resultat kan inte intresset av kamerabevakning i dagsläget anses 
väga tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att avslå Tidaholmsförslaget om kameror.  
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå Tidaholmsförslaget om kameror. 

 Ordförande framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till 
beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att, på grund av att 
Tidaholmsförslagets intention är en angelägen fråga för Tidaholms 
kommuninvånare, initiera ett nytt ärende angående 
kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholms kommun.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från ordföranden.  
  
Ordföranden ställer först arbetsutskottet förslag under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  
  
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § § 58/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om 

kameror”, 2020-05-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Tidaholmsförslag om kameror”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 47/2020 ”Beslut om yttrande 

angående Tidaholmsförslag om kameraövervakning i centrala 
Tidaholm”, 2020-03-26. 

 SMS beslut § 11/2020 ”Tidaholms kommun, ks, § 8/2020, beslut om 
remittering av Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-02-20. 

 Kommunstyrelsens beslut § 8/2020 ”Beslut om remittering av 
Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-01-08. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 125/2019 ”Handlingar att anmäla”, 2019-
11-25. 

 Tidaholmsförslag om kameror, 2019-11-25. 



 3/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande? – En publikation 
med resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och 
resultat, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), december 2018. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-06 
 
Ärendenummer 
2019/454 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om Tidaholmsförslag om kameror 
 
Ärendet 
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag gällande kameraövervakade ytor 
i centrala staden. Förslagsställaren önskar att det prövas om rättssäkerheten 
för invånarna kan höjas genom att kameror sätts ut vid t.ex. Resecentrum, 
Gamla Torget, Nya Torget, Torggatan samt parkeringarna i anslutning till de 
större affärerna.  
 
Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av 
kommunfullmäktige som 2019-11-25 (§125/2019) beslutade att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 
därefter 2020-01-08 (§ 8/2020) att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg (SMS) för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 47/2020 ”Beslut om yttrande 

angående Tidaholmsförslag om kameraövervakning i centrala 
Tidaholm”, 2020-03-26. 

 SMS beslut § 11/2020 ”Tidaholms kommun, ks, § 8/2020, beslut om 
remittering av Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-02-20. 

 Kommunstyrelsens beslut § 8/2020 ”Beslut om remittering av 
Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-01-08. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 125/2019 ”Handlingar att anmäla”, 2019-
11-25. 

 Tidaholmsförslag om kameror, 2019-11-25. 
 Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande? – En publikation 

med resultat från en metastudie samt reflektioner  om metoder och 
resultat, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), december 2018. 

 
Utredning 
SMS och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med yttranden i ärendet.  
 
SMS har 2020-02-20 (§ 11/2020) beslutat att nämnden kan ta emot 
kameraövervakning. I beslutet anges dock områden som måste utredas innan 
beslut tas i frågan, bl.a. behov och kostnadsanalys, beslut om ansökan, 
underhåll och service av kameraanläggning och ansvaret i teknisk installation 
mellan två kommuner.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-03-26 (§ 47/2020) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om kameraövervakning i 
centrala Tidaholm.  
 
Utifrån sin utredning drar samhällsbyggnadsnämnden följande slutsatser. 
Lokal samverkan kring trygghet bedrivs i andra former än med 
kameraövervakning med bra resultat. En nationell studie visar på att 
rättsäkerhetshöjande effekter av kameraövervakning i centrummiljöer inte är 
tydliga. Vidare kräver den typen av insatser betydande investeringar och 
personella resurser för att överhuvudtaget få effekt. De ekonomiska 
budgetramarna i Tidaholms kommun för de kommande åren såväl kring drift 
som investeringar medger inte de insatser som förslagsställaren önskar.   
 
Utöver det som framkommit i remissyttranden finns även andra hänsyn att ta. 
Allmän kamerabevakning regleras i kamerabevakningslagen (2018:1200). För 
att en myndighet ska kunna övervaka platser dit allmänheten har tillträde 
krävs tillstånd (7 §). Det måste även finnas ett särskilt syfte med 
övervakningen, t.ex. att bekämpa brott, och behovet att övervaka måste väga 
tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas för att tillstånd ska 
beviljas (8 §). Kommunen måste därför bedöma om ändamålet med 
övervakning kan uppnås på ett mindre integritetskränkande sätt än 
kameraövervakning.  
 
Med hänsyn till att Brottförebyggande rådet i sin studie visat att 
kamerabevakning i centrumkärnor inte gett de eftersträvade 
brottsförebyggande effekterna (se s. 17) samt att samhällsbyggnadsnämnden 
i sin utredning kommit fram till att andra trygghetshöjande åtgärder bedrivs 
med bra resultat kan inte intresset av kamerabevakning i dagsläget anses 
väga tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att avslå Tidaholmsförslaget om kameror.  
 
Barnrättsbedömning 
Alla barn 0-18 år som rör sig i de aktuella delarna av staden berörs av 
beslutet. Det kan dock inte anses vara emot barnets bästa att den enskildes 
intresse av personlig integritet och av att inte övervakas i dagsläget väger 
tyngre än intresset av kamerabevakning.  
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om kameror. 

 
Sändlista 
Förslagsställaren 
SMS 
SBN
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2020/25 

§ 47 Beslut om yttrande angående Tidaholmsförslag om 
kameraövervakning i centrala Tidaholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett Tidaholmsförslag har inkommit där förslagställaren ”vill att det prövas, 
huruvida vi kan höja rättsäkerheten för kommunens invånare.” Förslaget är 
”kameraövervakade ytor i centrala stan. Tex Resecentrum, Gamla torget, 
Nyatorget, Torggatan samt parkeringarna i anslutning till våra stora affärer.”. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden och 
nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för yttrande. 
 
Nämndens utredning bygger på tolkningen av att förslagsställarens 
formulering ”Att höja rättsäkerheten” definieras som ”högre upplevd trygghet”. 
 
Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett forum för samråd och utbyte 
av information mellan kommunen och företrädare för polisen, 
räddningstjänsten och hyresvärdarna i Tidaholm. Rådets uppdrag är att 
samordna det lokala brottsförebyggande arbetet. Arbetet i BRÅ bygger på en 
samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen. Varje år tas 
fram ett medborgarlöfte från kommunen och polisen och en handlingsplan. 
 
Inom ramen för det lokala BRÅ hanteras trygghetsfrågor. Det finns inget 
initiativ i BRÅ:s handlingsplan för 2020 kring kameraövervakning. 
 
Användandet av kameraövervakning som ett verktyg i brottsförebyggande 
arbete diskuteras inom flertalet kommuner och andra sammanhang. En 
nyligen genomförd studie med namnet ” Fungerar kameraövervakning 
brottsförebyggande? ” drar flera slutsatser i ämnet. Två stycken slutsatser 
som är värda att nämna i detta sammanhang är att 1. ”Sammantaget visar det 
stora antalet studier att kamerabevakning i centrumkärnor inte påtagligt 
minskat brottsnivåerna.” samt 2. ”Kamerabevakning förutsätter grundanalys 
och investeringar”, innefattande ” tillräckliga personresurser samt både initiala 
och återkommande utbildningsinsatser”. 
 
Nämndens slutsatser utifrån den redogjorda utredningen är följande: 
 

o Lokal samverkan kring trygghet bedrivs i andra former än med 
kameraövervakning med bra resultat. 

o En nationell studie visar på att rättsäkerhetshöjande effekter av 
kameraövervakning i centrummiljöer inte är tydliga. Vidare kräver den 
typen av insatser betydande investeringar och personella resurser för 
att överhuvudtaget få effekt. 

o De ekonomiska budgetramarna i Tidaholms kommun för de 
kommande åren såväl kring drift som investeringar medger inte de 
insatser som förslagsställaren önskar. 
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Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 34/2020 ”Beslut 

om yttrande angående Tidaholmsförslag om kameraövervakning i 
centrala Tidaholm”, 2020-03-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om kameraövervakning i centrala 
Tidaholm”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-03-03. 

 Presentation – kameraövervakning, 2020-03-19. 
 Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande? – En publikation 

med resultat från en metastudie samt reflektioner  om metoder och 
resultat, publicerad av BRÅ december 2018, 2020-03-05. 

 Kommunstyrelsens beslut § 8/2020 ”Beslut om remittering av 
Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-01-08. 

 Tidaholmsförslag om kameror, 2020-01-14. 
 
Förslag till beslut 

 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om 
kameraövervakning i centrala Tidaholm. 

 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå e-förslaget om kameraövervakning i centrala Tidaholm. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige





2019-11-12 10:35:52 

Ärende-ID

Registrerat av

Registrerades

Senast ändrat

Avslutat

Sekretessbelagt

Förslaget gäller 

Rubrik 

Profilbild för förslaget 

Bilagor 

Slutdatum 

Status 

Resultat 

Beslutsdokument 

Korrespondens 

Ärendeutskrift 

Ärende 862

Egenskaper
862

Glenn Österberg (Mina Sidor)

2019-11-04 14:09:41

2019-11-06 15:46:29

Nej

Nej

Innehåll
Gata, park och utemiljö 

Kameror 

Hela förslaget 

Vill att det prövas, huruvida vi kan höja rättsäkerheten för kommunens invånare. Mitt förslag är 
kameraövervakade ytor i centrala stan. Tex Resecentrum, Gamla torget, Nyatorget, Torggatan samt parkeringarna 
i anslutning till våra stora affärer. 

Länkar 

2020-02-03 

Inväntar beslut från KF 

Beslut från kommunfullmäktige 

Beslut 



www.tidaholm.se

Kameraövervakning

2020-03-26



www.tidaholm.se

Diskussionspunkter

• Likande ärende har varit uppe i november 2018 
men fokuserade då på kamerainstallation på Gamla 
Torget. 

• Fokus i utredningen då låg kring 
integritetsaspekten. Förvaltningen pekade på att 
extern kompetens behövde köpas in för att utreda 
de faktiska aspekterna där. Beslutet blev:
Arbetskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen, med dagens kunskap avslå medborgarförslaget och om 
det anses nödvändigt med ytterligare utredning avsätta erforderliga resurser.



www.tidaholm.se

Diskussionspunkter

• Det Tidaholmsförslag som nu inkommit är bredare och handlar om att det 
bör ”prövas” huruvida rättssäkerheten kan påverkas.

• Utifrån det har lite fler aspekter tagits in kring om huruvida det är en 
effektiv metod samt kostnadsaspekten.

• Dock är det inte tydligt i förslaget hur många kameror som föreslås. 
Formuleringen kring att det är kostsamt blir därmed oprecis.

• Vår bedömning är att installation är genomförbar, men självklart kostar 
arbetet innefattande kamera, kablage, undercentral, mjukvaror, sändare 
etc betydande summor. Bedömningen är totalt 50- 100 000 kr per 
kamera, beroende på hur många kameror som sätts upp.

• Driftning av kameror kan ske via SMS-ledningscentral. Då de redan har 
liknande utrustning bedöms tillskottet kunna ske effektivt och ur den 
aspekten kostnadsmässigt bra. Övriga delar av kontinuerlig drift under en 
kameras livslängd är svåra att uppskatta, men bör ej underskattas då det 
rimligen kräver extern köpt kompetens och säkerhetsinstallatörer ofta 
prissätts högt i timkostnad (700 – 900 kr/h). 



www.tidaholm.se

Sammanfattning

• Samhällsbyggnadsnämnden kan svara på 
yttrandet huruvida det är teknisk genomförbart och 
kostnadsaspekten.

• Vidare kan nämnden via en hänvisning till BRÅ 
lokalt och centralt peka på oklarheter i att det 
verkligen är fungerande åtgärder.

• Avseende integritetsaspekterna kan nämnden 
hänvisa till tidigare beslut om att ytterligare medel 
krävs för utredning och att den utredningen i så fall 
har preciserade placeringar för kameror.

• Slutligen kan nämnden föreslå KS att inledningsvis 
utreda vilka reella problem som finns. En metod är 
medborgardialog som kan rekomenderas.
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2019/504 

§ 149 Beslut om Tidaholmsförslag alternativ till flytt av 5-åringar 
och andra förskolebarn 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag angående alternativ till flytt av 
femåringar och andra förskolebarn. Förslagsställaren önskar dels att 
nedläggningen av förskolan Stormsvalan ska flyttas fram till 2021, dels att 
barn från förskolorna Stormsvalan, Framtiden och Skogsnallarna ska få börja 
på den nya förskolan på Rosenbergsområdet 2021. Förslagsställaren menar 
att med denna lösning behöver endast de barn vars förskolor ska läggas ned 
flyttas, de femåringar som skulle ha flyttats till hösten 2020 kan gå kvar sitt 
sista år och det behövs inte göras några anpassningar på skollokaler. 
 
Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av 
kommunfullmäktige som 2019-12-16 (§ 133/2019) beslutade att hänskjuta 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med yttrande i ärendet 2020-05-
14 (§75/2020) och har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
förslaget. Det framgår av beslutet att det inte är möjligt att genomföra förslaget 
och att det inte finns möjlighet att bereda plats för ca 65 förskolebarn i de 
lokaler som sedan tidigare inrymmer förskoleverksamhet.  
 
Till grund för beslutet ligger en tjänsteskrivelse av skolchef Anneli Alm, 2020-
04-20. Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. följande. Förslagsställaren utgår i sitt 
förslag från det antal platser per förskola som finns i ett normalläge. I den 
nuvarande situationen finns det ett betydligt större antal barn inskrivna på 
förskolorna än vad förskolorna är anpassade för. Behovet av förskoleplatser är 
nu större än vad som kan tillgodoses med förskolornas befintliga lokaler. 
Förvaltning och nämnd planerar därför att bedriva förskoleverksamhet för fem-
åringar även i lokaler som ursprungligen är anpassade för 
grundskoleverksamhet. Förvaltningens bedömning är därmed att 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn 
inte är möjligt att genomföra.  
 
Med hänsyn till ovanstående bedömer kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen bör besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn.  
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget om alternativ 
till flytt av fem-åringar och andra förskolebarn. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 69/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om 

alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn”, 2020-06-24 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 

femåringar och andra förskolebarn” kommunjurist Jenny Beckman, 
2020-05-29. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 75/2020 ”Beslut om 
Tidaholmsförslag - Alternativ flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn”, 2020-05-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar 
och andra förskolebarn”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2019 ”Handlingar att anmäla”, 2019-
12-16. 

 Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn, 2019-11-19. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-29 
 
Ärendenummer 
2019/504 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om Tidaholmsförslag om alternativ flytt av 
femåringar och andra förskolebarn 
 
Ärendet 
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag angående alternativ flytt av 
femåringar och andra förskolebarn. Förslagsställaren önskar dels att 
nedläggningen av förskolan Stormsvalan ska flyttas fram till 2021, dels att 
barn från förskolorna Stormsvalan, Framtiden och Skogsnallarna ska få börja 
på den nya förskolan på Rosenbergsområdet 2021. Förslagsställaren menar 
att med denna lösning behöver endast de barn vars förskolor ska läggas ned 
flyttas, de femåringar som skulle ha flyttats till hösten 2020 kan gå kvar sitt 
sista år och det behövs inte göras några anpassningar på skollokaler. 
 
Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av 
kommunfullmäktige som 2019-12-16 (§ 133/2019) beslutade att hänskjuta 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 75/2020 ”Beslut om 

Tidaholmsförslag- Alternativ flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn”, 2020-05-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar 
och andra förskolebarn”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2019 ”Handlingar att anmäla”, 2019-
12-16. 

 Tidaholmsförslag om alternativ flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn, 2019-11-19. 

 
Utredning 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med yttrande i ärendet 2020-05-
14 (§75/2020) och har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
förslaget. Det framgår av beslutet att det inte är möjligt att genomföra förslaget 
och att det inte finns möjlighet att bereda plats för ca 65 förskolebarn i de 
lokaler som sedan tidigare inrymmer förskoleverksamhet.  
 
Till grund för beslutet ligger en tjänsteskrivelse av skolchef Anneli Alm, 2020-
04-20. Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. följande. Förslagsställaren utgår i sitt 
förslag från det antal platser per förskola som finns i ett normalläge. I den 
nuvarande situationen finns det ett betydligt större antal barn inskrivna på 
förskolorna än vad förskolorna är anpassade för. Behovet av förskoleplatser är 
nu större än vad som kan tillgodoses med förskolornas befintliga lokaler. 
Förvaltning och nämnd planerar därför att bedriva förskoleverksamhet för fem-
åringar även i lokaler som ursprungligen är anpassade för 
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grundskoleverksamhet. Förvaltningens bedömning är därmed att 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn 
inte är möjligt att genomföra.  
 
Med hänsyn till ovanstående bedömer kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen bör besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
Tidaholmsförslaget om alternativ flytt av femåringar och andra förskolebarn.  
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en barnrättsbedömning, se tjänsteskrivelse 
”Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn. 

 
Sändlista 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-14 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/15 

§ 76 Beslut om Tidaholmsförslag - Alternativ flytt av 5-åringar och 
andra förskolebarn 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå förslaget om alternativ till flytt av 5-åringar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget handlar om att undvika att flytta 5-årsverksamhet till lokaler på 
Rosenbergskolan och Forsenskolan. Anmälaren ger olika alternativ till att låta 
5-åringarna vara kvar på sina nuvarande förskolor. 
 
I förslaget finns inte ett underlag som täcker alla de aspekter som måste tas i 
beaktande vid planering och beslut angående kommunens 
förskoleverksamhet och förskolornas lokaler.  
 
Förvaltningens bedömning är att Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av 5-
åringar och andra förskolebarn inte är möjligt att genomföra. Det finns inte 
möjlighet att bereda plats för ca 65 förskolebarn i de lokaler som sedan 
tidigare inrymmer förskoleverksamhet.  
 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå förslaget om alternativ till flytt av 5-åringar. 

 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar 

och andra förskolebarn”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2019 "Handlingar att anmäla”, 2019-

12-16 
 Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-04-20 
 
Ärendenummer 
2020/15 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar och andra 
förskolebarn. 
 
Ärendet 
Förslaget handlar om att undvika att flytta 5-årsverksamhet till lokaler på 
Rosenbergskolan och Forsenskolan. Anmälaren ger olika alternativ till att låta 
5-åringarna vara kvar på sina nuvarande förskolor. 
 
Beslutsunderlag  
 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2019 "Handlingar att anmäla”, 2019-

12-16 
 Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar 

 
Utredning 
I förslaget finns inte ett underlag som täcker alla de aspekter som måste tas i 
beaktande vid planering och beslut angående kommunens 
förskoleverksamhet och förskolornas lokaler. Förslagsställaren utgår i sitt 
förslag ifrån det antal platser per förskola som finns i ett normalläge. I den 
nuvarande situationen finns det ett betydligt större antal barn inskrivna på 
förskolorna än vad förskolorna är anpassade för. Behovet av förskoleplatser är 
nu större än vad som kan tillgodoses med förskolornas befintliga lokaler. 
Förvaltning och nämnd planerar därför att bedriva förskoleverksamhet för 5-
åringar även i lokaler som ursprungligen är anpassade för 
grundskoleverksamhet. Förvaltningens bedömning är därmed att 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av 5-åringar och andra förskolebarn 
inte är möjligt att genomföra. 
 
Barnrättsbedömning 
Enligt barnkonventionens artikel 28 har barnet rätt till utbildning. Enligt artikel 
29 ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter i skolan. 
Förvaltningen tillgodoser dessa rättigheter genom att planera för en utbildning 
i förskolan med lagom stora barngrupper i en trygg miljö. Enligt 
barnkonventionens artikel 12 ska konventionsstaterna ”tillförsäkra det barn 
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor 
som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad”. Beslutet i denna fråga gäller utformning av 
förskolans organisation och lokaler för förskoleverksamhet. Förvaltningens 
bedömning är att detta är komplexa frågor som inte bör ställas till barn i 
förskoleåldern, med hänsyn till barnens ålder och mognad.  
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Utredningens slutsatser 
Det finns inte möjlighet att bereda plats för ca 65 förskolebarn i de lokaler som 
sedan tidigare inrymmer förskoleverksamhet. Därmed är det inte möjligt att 
tillmötesgå förslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå förslaget om alternativ till flytt av 5-åringar. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



 1/2 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-12-16 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/15 

§ 133 Handlingar att anmäla 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

 Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar och andra 
förskolebarn. 

 Motion från Karin Olofsson (MP) om att Tidaholms kommun ska 
upprätta en kommunal koldioxidbudget. 

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

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 129/2019 ”Beslut om tilldelning 
av markanvisning för kv. Tallriset”, 2019-11-14. 

 Tolkförmedling Väst beslut § 376 Delårsrapport 2019, 2019-09-27. 
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och 

omvårdnadsnämnden. 
 Interpellation från Karin Olofsson (MP) ställd till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande om besparingar kring verksamhet för 
ungdomar.  

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-
åringar och andra förskolebarn till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

- Peter Friberg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta 
Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar och andra 
förskolebarn till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande 
hanteringen av Tidaholmsförslaget. Han ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fribergs förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag om 
alternativ till flytt av 5-åringar och andra förskolebarn till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning.  

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om att Tidaholms 
kommun ska upprätta en kommunal koldioxidbudget till 
kommunstyrelsen för beredning.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från 
samhällsbyggnadsnämnden angående markanvisningar till 
handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från Tolkförmedling Väst 
om delårsrapport 2019 till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-12-16 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga kvartalsrapporten Ej verkställda 
beslut till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående kultur- och 
fritidnämndens besparingar kring verksamhet för ungdomar får ställas 
och ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 
Sändlista 
Förslagsställare 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tolkförmedling Väst 
Karin Olofsson 
Bengt Karlsson 
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Profilbild för förslaget

Bilagor

Slutdatum

Status

Resultat

Hela förslaget

Mitt förslag går ut på att undvika onödiga flyttar av våra barn, bibehålla våra skolors funktioner samt spara
pengar.

Mitt förslag är att man väntar med nedläggningen av förskolan Stormsvalan till 2021 istället för att lägga
ner den 2020 som det är planerat. Samt låter 5-åringarna stanna kvar på sina förskolor. På Stormsvalan
finns det plats för 16 barn. Att dessa 16 barn stannar kvar på sin förskola under ett års tid bör inte innebära
att 80 5-åringar måste flytta ifrån sina förskolor. Kostnaden för driften samt hyran för Stormsvalan är enligt
underlag från Barn- och utbildningsnämnden 92 680 kr för ett år. Denna kostnad kan ej vara mer eller
betydande mer än kostnaden för att anpassa två skolor till förskoleverksamhet. 

2021 ska den nya förskolan på Rosenberg vara klar. Då planeras även förskolan Framtiden att läggas ner.
Mitt förslag är då att flytta in barnen som går på Framtiden samt Stormsvalan till den nybyggda förskolan
på Rosenberg. Detta skulle innebära att barnen från Framtiden vars lokaler dömts ut skulle få komma till
nya fina lokaler samt att barnen från Stormsvalan slipper två snabba flyttar. 

Som plan är nu ska barnen på Stormsvalan först flytta till befintliga förskolor 2020 och sedan flytta till
Rosenberg 2021. 

Beslutat är även att barnen på Skogsnallarna 2021 ska flytta från sina lokaler till Hellidens förskola. Denna
verksamhet kan då antingen flytta direkt till Rosenberg istället då deras verksamhet ändå blir helt
annorlunda. Eller så flyttas de som planerat till Helliden o de barn som skulle skolats in på Helliden 2021
får istället börja på Rosenberg. 

Framtiden 32 platser

Stormsvalan 16 platser 

Skogsnallarna 18 platser 

= 66 platser 

Rosenbergs förskola 64 platser 

Om Framtiden, Stormsvalan samt Skogsnallarna flyttas till Rosenbergs förskola skulle det enbart bli en
övertalighet på två barn. Om enbart Framtiden och Stormsvalan flyttas skulle det finnas plats för 16 platser
för nyinskolningar på Rosenbergs förskola. 

Allt detta innebär att INGA barn behöver flytta mer än de vars förskolor ändå ska läggas ner. Inga
anpassningar behöver bekostas på skolorna. 5-åringarna får vara kvar sitt sista och enligt pedagogerna
mycket viktiga sista år på förskolan. Skolorna får behålla det flödet och funktionen de är byggda för. Samt
inga pedagoger behöver flyttas runt mer än de vars förskolor kommer läggas ner, de kan följa med sina
barn direkt till den nya förskolan Rosenberg och fortsätta vara deras trygghetspersoner. 

Länkar

2020-02-19

Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-25 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/218 

§ 59 Beslut om besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) framhåller i en motion att det 2019-01-01 infördes en 
public service-avgift istället för den tidigare radio- och TV-avgiften. Avgiften är 
en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak om 1 300 kronor 
per person och år. Motionären menar att avgiften påverkar den enskildes 
nettoinkomst och därför även beräkningen av avgifter.  
 
Motionären framhåller vidare att motionären har fått avgiftsbeslut där det inte 
framgår att public service-avgiften har blivit frånräknad vid beräkning av 
nettoinkomsten, något som, enligt motionären, styrks av ett interpellationssvar 
som motionären fått under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25. 
Enligt motionären redovisar andra kommuner public service-avgiften i 
avgiftsbeslut och frånräknar denna innan nettoinkomsten fastställs. 
 
Motionären yrkar på att public service-avgiften ska tas med vid beräkning av 
den enskildes nettoinkomst och att samtliga avgiftsbeslut räknas om med 
retroaktiv verkan. 
 
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som 
2019-09-17 beslutade, § 74/2019, att avvakta med att besvara motionen med 
anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därefter mottagit domen nämnden 
inväntade från förvaltningsrätten och har efter det behandlat motionen på nytt 
2020-03-17. Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare av vilken det framgår att 
förvaltningsrätten i Jönköping har meddelat sitt beslut i ärendet och dömt 
enligt nämndens yrkande. Eftersom förvaltningsrätten dömde enligt nämndens 
yrkande föreslog nämnden, § 26/2020, att motionen ska avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslaget i motionen har varit 
uppe för bedömning i förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har 
slagit fast att kommunen inte har gjort fel vid beräknandet av avgiften. Med 
anledning av förvaltningsrättens dom har social- och omvårdnadsnämnden 
föreslagit att motionen bör avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom både förvaltningsrättens dom 
och nämndens beslut och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-25 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 
 Gunilla Dverstorp (M) och Bengt Karlsson (S) föreslår 

kommunfullmäktige besluta att bordlägga ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Dverstorps med fleras yrkande om bordläggning.   
  
Ordföranden ställer först Dverstorps yrkande om bordläggning under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.   
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 107/2020 ”Beslut om besvarande av 

motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst”, 
2020-05-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2020-04-07. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 26/2020 ”Beslut om svar 
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2020-03-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2020-02-21. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 74/2019 ”Beslut om svar 
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2019-09-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2019-08-22. 

 Motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst 
(M), 2019-04-25. 

 
Sändlista 
Gunilla Dverstorp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-06 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/218 

§ 107 Beslut om besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) framhåller i en motion att det 2019-01-01 infördes en 
public service-avgift istället för den tidigare radio- och TV-avgiften. Avgiften är 
en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak om 1 300 kronor 
per person och år. Motionären menar att avgiften påverkar den enskildes 
nettoinkomst och därför även beräkningen av avgifter.  
 
Motionären framhåller vidare att motionären har fått avgiftsbeslut där det inte 
framgår att public service-avgiften har blivit frånräknad vid beräkning av 
nettoinkomsten, något som, enligt motionären, styrks av ett interpellationssvar 
som motionären fått under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25. 
Enligt motionären redovisar andra kommuner public service-avgiften i 
avgiftsbeslut och frånräknar denna innan nettoinkomsten fastställs. 
 
Motionären yrkar på att public service-avgiften ska tas med vid beräkning av 
den enskildes nettoinkomst och att samtliga avgiftsbeslut räknas om med 
retroaktiv verkan. 
 
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som 
2019-09-17 beslutade, § 74/2019, att avvakta med att besvara motionen med 
anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därefter mottagit domen nämnden 
inväntade från förvaltningsrätten och har efter det behandlat motionen på nytt 
2020-03-17. Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare av vilken det framgår att 
förvaltningsrätten i Jönköping har meddelat sitt beslut i ärendet och dömt 
enligt nämndens yrkande. Eftersom förvaltningsrätten dömde enligt nämndens 
yrkande föreslog nämnden, § 26/2020, att motionen ska avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslaget i motionen har varit 
uppe för bedömning i förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har 
slagit fast att kommunen inte har gjort fel vid beräknandet av avgiften. Med 
anledning av förvaltningsrättens dom har social- och omvårdnadsnämnden 
föreslagit att motionen bör avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom både förvaltningsrättens dom 
och nämndens beslut och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-06 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 50/2020 ”Beslut om besvarande av motion 

om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst”, 2020-04-
22. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2020-04-07. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 26/2020 ”Beslut om svar 
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2020-03-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2020-02-21. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 74/2019 ”Beslut om svar 
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2019-09-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2019-08-22. 

 Motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst 
(M), 2019-04-25. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-04-07 
 
Ärendenummer 
2019/218 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 63 81 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst 
 
Ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) framhåller i en motion att det 2019-01-01 infördes en 
public service-avgift istället för den tidigare radio- och TV-avgiften. Avgiften är 
en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak om 1 300 kronor 
per person och år. 
 
Motionären menar att avgiften påverkar den enskildes nettoinkomst och därför 
även beräkningen av avgifter.  
 
Motionären framhåller vidare att motionären har fått avgiftsbeslut där det inte 
framgår att public service-avgiften har blivit frånräknad vid beräkning av 
nettoinkomsten, något som, enligt motionären, styrks av ett interpellationssvar 
som motionären fått under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25. 
 
Enligt motionären redovisar andra kommuner public service-avgiften i 
avgiftsbeslut och frånräknar denna innan nettoinkomsten fastställs. 
 
Motionären yrkar på att public service-avgiften ska tas med vid beräkning av 
den enskildes nettoinkomst och att samtliga avgiftsbeslut räknas om med 
retroaktiv verkan. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 26/2020 ”Beslut om svar 

på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2020-03-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2020-02-21. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 74/2019 ”Beslut om svar 
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2019-09-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2019-08-22. 

 Motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst 
(M), 2019-04-25. 
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Utredning 
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som 
2019-09-17 beslutade, § 74/2019, att avvakta med att besvara motionen med 
anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten. 
 
Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare. Av tjänsteskrivelsen framgår 
det att public service-avgiften framledes kommer att hanteras via den 
enskildes skattsedel (år 2020) och att den därmed kommer påverka den 
enskildes nettoinkomst vilken kommunen tar hänsyn till i samband med 
avgiftsberäkningen. Tidigare har kostnaden hanterats via minimibelopp 
(reducering). Reducering av minimibeloppet på grund av public service-avgift 
har dock ersatts med tillgång till wifi på samtliga boenden varför 
omvårdnadsförvaltningen i nuläget inte redovisar eller frånräknar 
publikserviceavgiften på 2019 års avgiftsbeslut. 
 
Omvårdnadsförvaltningen har dock tagit emot ett överklagande avseende 
ovan nämnda hantering av public service-avgift. Förvaltningen har för avsikt 
att invänta kommande dom från förvaltningsrätten gällande nuvarande 
hantering av public service-avgift innan eventuella ändringar görs i 
hanteringen. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därefter mottagit domen nämnden 
inväntade från förvaltningsrätten och har efter det behandlat motionen på nytt 
2020-03-17. 
 
Nämnden hänvisar i sitt beslut till en ny tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare av vilken det framgår att 
förvaltningsrätten i Jönköping har meddelat sitt beslut i ärendet och dömt 
enligt nämndens yrkande. I sitt skäl för avgörandet anger förvaltningsrätten 
följande: 
 
”Gällande regler 
I 8 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen anges att med avgiftsunderlag 
avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de 
närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.” 
 
Vidare anges att klagande har uppgett att vederbörande inte kan se att 
avgiften för public service är frånräknad vid beräkningen av vederbörandes 
nettoinkomst. Förvaltningsrätten skriver i sin bedömning att utgångspunkten 
vid beräkningen av avgiftsunderlaget är att inkomsterna ska beräknas med 
utgångspunkt i det skatterättsliga inkomstbegreppet. Beräkningen innebär att 
uppskattat överskott efter avdrag för preliminär skatt i inkomstslaget tjänst och 
näringsverksamhet kommer att ligga till grund för beräkning av 
avgiftsunderlaget. 
 
Den skatt som nämnden räknat med anges som kommunal skatt enligt  
35,10 kr och det framkommer inte annat än att beräkningen skett med stöd av 
aktuell skattetabell. Med hänsyn till detta anser förvaltningsrätten att det som 
den klagande uppgett inte är tillräckligt för att ändra nämndens avgiftsbeslut. 
Det har inte i övrigt kommit fram uppgifter till stöd för att avgiften skulle vara 
felaktigt beräknad. Överklagandet ska därför avslås. 
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Eftersom förvaltningsrätten dömde enligt nämndens yrkande föreslog 
nämnden, § 26/2020, att motionen ska avslås. 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslaget i motionen har varit 
uppe för bedömning i förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har 
slagit fast att kommunen inte har gjort fel vid beräknandet av avgiften. Med 
anledning av förvaltningsrättens dom har social- och omvårdnadsnämnden 
föreslagit att motionen bör avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom både förvaltningsrättens dom 
och nämndens beslut och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-17 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/137 

§ 26 Beslut om svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst 
 
Sammanfattning av ärendet 
Svar på motion från Gunilla Dverstorp (M) ställd till kommunfullmäktige 
angående hur förvaltningen hanterar den i år införda public serviceavgiften vid 
beräkning av avgifter. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-05-29 § 72 att remittera 
motionen till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2019-09-17 att avvakta med att 
besvara motionen med anledning av väntat avgörande i Förvaltningsrätten. 
 
Förvaltningsrätten i Jönköping har nu meddelat sitt beslut i ärendet och dömt 
enligt nämndens yrkande. 
 
Med anledning av att Förvaltningsrätten har dömt till nämndens fördel i frågan 
föreslås social- och omvårdnadsnämnden besluta föreslå att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-03 § 

49, ”Beslut om svar på motion om public service-avgifts påverkan på 
enskilds nettoinkomst”. 

 Tjänsteskrivelse, ”Svar på motion om public service-avgift”, 
avgiftshandläggare Anna Persson, 2020-02-21. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2019-09-17 § 74, ”Beslut om 
svar på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 § 72, ”Beslut om 
remittering av motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”. 

 Motion om public service-avgifts påverka på enskilds nettoinkomst (M), 
2019-04-25. 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta föreslå att motionen avslås. 

 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå att motionen avslås. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-02-21 
 
Ärendenummer 
2019/137 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Anna Persson     
0502- 60 64 00 
anna.persson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst 
 
Ärendet 
Svar på motion från Gunilla Dverstorp (M) ställd till kommunfullmäktige 
angående hur förvaltningen hanterar den i år införda public serviceavgiften vid 
beräkning av avgifter. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-05-29 § 72 att att remittera 
motionen till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2019-09-17 att avvakta med att 
besvara motionen med anledning av väntat avgörande i Förvaltningsrätten. 
 
Förvaltningsrätten i Jönköping har nu meddelat sitt beslut i ärendet och dömt 
enligt nämndens yrkande. I sitt skäl för avgörandet anger Förvaltningsrätten 
följande: 
 
”Gällande regler 
I 8 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen anges att med avgiftsunderlag 
avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de 
närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.” 
 
Vidare anges att klagande har uppgett att vederbörande inte kan se att 
avgiften för public service är frånräknad vid beräkningen av vederbörandes 
nettoinkomst. Förvaltningsrätten skriver i sin bedömning att utgångspunkten 
vid beräkningen av avgiftsunderlaget är att inkomsterna ska beräknas med 
utgångspunkt i det skatterättsliga inkomstbegreppet. Beräkningen innebär att 
uppskattat överskott efter avdrag för preliminär skatt i inkomstslaget tjänst och 
näringsverksamhet kommer att ligga till grund för beräkning av 
avgiftsunderlaget. 
 
Den skatt som nämnden räknat med anges som 
kommunal skatt enligt 35,10 kr och det framkommer inte annat än att 
beräkningen skett med stöd av aktuell skattetabell. Med hänsyn till detta anser 
förvaltningsrätten att det som den klagande uppgett inte är tillräckligt för att 
ändra nämndens avgiftsbeslut. Det har inte i övrigt kommit fram uppgifter till 
stöd för att avgiften skulle vara felaktigt beräknad. Överklagandet ska därför 
avslås. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar på motion om public service-avgift”, 

avgiftshandläggare Anna Persson. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2019-09-17 § 74, ”Beslut om 

svar på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 § 72, ”Beslut om 
remittering av motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”. 

 Motion om public service-avgifts påverka på enskilds nettoinkomst (M), 
2019-04-25. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Med anledning av att Förvaltningsrätten har dömt till nämndens fördel i frågan 
föreslås social- och omvårdnadsnämnden besluta föreslå att motionen avslås. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå att motionen avslås.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-09-17 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/137 

§ 74 Beslut om svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst 
 
Sammanfattning av ärendet 
Svar på motion från Gunilla Dverstorp (M) ställd till kommunfullmäktige 
angående hur förvaltningen hanterar den i år införda public serviceavgiften vid 
beräkning av avgifter. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-03 § 

182, ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”. 

 Tjänsteskrivelse, ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson, 2019-08-
22. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 § 72, ”Beslut om 
remittering av motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”. 

 Motion om public service-avgifts påverka på enskilds nettoinkomst (M), 
2019-04-25. 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avslå motionen med anledning av att ärendet skickats till 
förvaltningsrätten. 

- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta att avvakta med att 
besvara motionen med anledning av att ärendet skickats till 
förvaltningsrätten. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets och 
Fribergs. Hon ställer besluten mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Peter Fribergs förslag. 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att avvakta med att besvara 
motionen med anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/337 

§ 54 Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas och 
genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erbjuds en 
utbildning om gällande lagar, regelverk och ansvar om uppdrag som vald 
ledamot i fullmäktige.  
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Demokratiska processer måste 
respekteras i en demokrati. För att detta ska kunna upprätthållas finns ett 
antal lagar, som reglerar våra beslutsprocesser i alla offentliga organ. 
Utbildningen ska omfatta uppdraget i ansvar, skyldighet och befogenhet, med 
utgångspunkt i gällande lagar och regelverk. Utbildningen ska genomföras av 
oberoende utbildare.  
 
I början av mandatperioden höll kommunkansliet utbildningar för de nyvalda 
politikerna. Dels en heldag på Sagabiografen om grunderna i kommunallagen 
för samtliga politiker, dels en workshop om nämndsadministration med 
nämndernas presidier och nämndsekreterare. Därutöver fick alla politiker en 
digital utbildning för kommunpolitiker från JP Infonet som var tillgänglig under 
hela 2019. Under november 2020 har personalavdelningen genomfört en 
utbildning i arbetsmiljö för kommunstyrelsen. 
 
Under våren 2021 planerar kommunkansliet att sammanställa 
grundutbildningen som hölls i början av mandatperioden i form av en digital 
handbok så att samtliga politiker kan ta del av den.  
 
Kommunfullmäktige har en post för kurser och konferenser i budgeten på 50 
tkr. Eftersom de planerade utbildningarna inte kommer att belasta budgeten 
2021 finns det möjlighet att köpa in ytterligare utbildning. 
 
Med hänsyn till ovanstående ska motionen anses vara besvarad.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 15/2021 ”Beslut om motion om att utbildning 

kommer erbjudas och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige”, 
2021-02-17. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas 
och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige”, kommunjurist 
Jenny Beckman, 2021-02-04. 

 Motion om att utbildning kommer erbjudas och genomföras för 
ledamöter i kommunfullmäktige (MP m.fl.), 2020-09-28. 

 
Sändlista 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-30 
 
Ärendenummer 
2020/337 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om motion om att utbildning kommer 
erbjudas och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Karin Olofsson (MP) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erbjuds en 
utbildning om gällande lagar, regelverk och ansvar om uppdrag som vald 
ledamot i fullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 Motion om att utbildning kommer erbjudas och genomföras för 

ledamöter i kommunfullmäktige (MP m.fl.), 2020-09-28. 
 
Utredning 
Av motionen framgår bl.a. följande. Demokratiska processer måste 
respekteras i en demokrati. För att detta ska kunna upprätthållas finns ett 
antal lagar, som reglerar våra beslutsprocesser i alla offentliga organ. 
Utbildningen ska omfatta uppdraget i ansvar, skyldighet och befogenhet, med 
utgångspunkt i gällande lagar och regelverk. Utbildningen ska genomföras av 
oberoende utbildare.  
 
I början av mandatperioden höll kommunkansliet utbildningar för de nyvalda 
politikerna. Dels en heldag på Sagabiografen om grunderna i kommunallagen 
för samtliga politiker, dels en workshop om nämndsadministration med 
nämndernas presidier och nämndsekreterare. Därutöver fick alla politiker en 
digital utbildning för kommunpolitiker från JP Infonet som var tillgänglig under 
hela 2019. Under november 2020 har personalavdelningen genomfört en 
utbildning i arbetsmiljö för kommunstyrelsen. 
 
Under våren 2021 planerar kommunkansliet att sammanställa 
grundutbildningen som hölls i början av mandatperioden i form av en digital 
handbok så att samtliga politiker kan ta del av den.  
 
Kommunfullmäktige har en post för kurser och konferenser i budgeten på 50 
tkr. Eftersom de planerade utbildningarna inte kommer att belasta budgeten 
2021 finns det möjlighet att köpa in ytterligare utbildning. 
 
Med hänsyn till ovanstående ska motionen anses vara besvarad.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad.  
 
Sändlista 
Motionärerna
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2020/103 

§ 55 Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela kommunen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen 
tar fram en plan inklusive kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer 
av typen snabbladdare i hela kommunen och att medel söks genom 
Klimatklivet. I motionen föreslås också att dialog förs med föreningar vid 
framtagning av planen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för 
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som 
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett 
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill 
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt 
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje 
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. 
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller 
arbetsplatsladdning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB) 
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen 
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur 
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för 
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som 
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett 
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill 
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt 
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje 
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. 
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller 
arbetsplatsladdning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB) 
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen 
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur 
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
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Slutligen menar samhällsbyggnadsnämnden att motionen bedöms yrka på 
mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig strategi tar upp. Nämnden 
bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att ta fram en plan för 
laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens miljöarbete. 
Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell framöver och då 
kan åtgärden prövas på nytt.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse motionen vara besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 17/2021 ”Beslut om motion om 

laddinfrastruktur för hela kommunen”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela 

kommunen”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-02-03. 
 Tidaholms Energi AB Yttrande ang laddinfrastruktur för hela Tidaholms 

kommun, Mattias Andersson, VD, 2020-10-28, (styrelsen § 81/2020). 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §129/2020 ”Beslut om yttrande 

över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, 2020-
10-29. 

 Motion om laddinfrastruktur för hela kommunen, Karin Olofsson (MP), 
2020-02-24. 

 
Sändlista 



 1/2

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-03 
 
Ärendenummer 
2020/103 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut motion laddinfrastruktur hela kommunen 
 
Ärendet 
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen 
tar fram en plan inklusive kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer 
av typen snabbladdare i hela kommunen och att medel söks genom 
Klimatklivet. I motionen föreslås också att dialog förs med föreningar vid 
framtagning av planen. 
 
Beslutsunderlag 
 Tidaholms Energi AB Yttrande ang laddinfrastruktur för hela Tidaholms 

kommun, Mattias Andersson, VD, 2020-10-28, (styrelsen § 81/2020) 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §129/2020 ”Beslut om yttrande 

över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, 2020-
10-29. 

 Motion om laddinfrastruktur för hela kommunen, Karin Olofsson (MP), 
2020-02-24. 

 
Utredning 
Motionen har remitterats till Tidaholms Energi AB och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Tidaholms Energi AB har bedömt att det inte finns en marknad för denna typ 
av laddstolpar i kommunen. Tidaholms Energi AB skriver också att man 
bevakar utvecklingen av elbilar i kommunen för fortsatt utbyggnad. Bolaget 
har ansökt om bidrag från Klimatklivet men fått avslag två gånger, med 
motiveringen att laddstolparna var för kraftiga. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för 
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som 
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett 
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill 
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt 
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje 
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. 
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller 
arbetsplatsladdning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB) 
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen 
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur 
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
 
Slutligen menar samhällsbyggnadsnämnden att motionen bedöms yrka på 
mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig strategi tar upp. Nämnden 
bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att ta fram en plan för 
laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens miljöarbete. 
Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell framöver och då 
kan åtgärden prövas på nytt.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad. 

 
Sändlista 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tidaholms Energi AB



 

 1 (1) 

   
Mattias Andersson 
0502-60 65 59, 0705-61 60 35 
 

 

 

Tidaholms Energi AB 

Postadress 

Box 63,  522 22 TIDAHOLM 

Besöksadress  

Smedjegatan 18 

Tfn 

0502-60 65 50 

Fax 

info@tidaholmsenergi.se 

Internet 

www.tidaholmsenergi.se 
 

2020-10-28 
 
Kommunstyrelsen i Tidaholm 
 
 
 
 
 

Yttrande ang. laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun. 
 
Tidaholms Energi AB (TEAB) har av kommunfullmäktige i Tidaholms 
kommun fått i uppdrag att yttra oss över laddinfrastruktur från Karin Olofsson 
2020-02-24 ang. laddinfrastruktur i hela Tidaholms kommun. 
 
Angående utbyggnaden av laddstolpar inom Tidaholms kommun har 
Tidaholms Energi AB en utbyggnadsplan gällande 8 laddstolpar fram till 2022. 
Av dessa är 5st i drift och vi inväntar tillstånd för ladsstolpe nummer 6. 
 
Vi bevakar utvecklingen av elbilar i kommunen för fortsatt utbyggnad. 
Marknaden får styra vår kommande utbyggnad. Det finns även en längre plan 
på utbyggnad men den kommer som sagt revideras utefter marknadens 
utveckling. 
 
Vi har ansökt om bidrag från Klimatklivet men tyvärr har vi fått avslag två 
gånger för det pågåendeprojektet under 2020. Deras motiveringen var att 
laddstolparna var för kraftiga. Vi kommer givetvis beakta detta i kommande 
utbyggnader och söka bidrag om tillfälle ges. 
 
Laddstolpar av den typ som föreslås i motionen är kostsamma bygger det på att 
de används frekvent för att det skall vara någon lönsamhet. I nuläget bedömer 
vi att det inte finns en marknad för denna typ av laddstolpar i kommunen.  
 
Det är även ytterst viktigt att gällande lagar och regler efterföljs gällande 
utbyggnad av laddinfrastruktur. Det finns vissa regler som rör både 
eldistributionsbolag och kommuner rörande utbyggnad av laddinfrastruktur. 
 
 
Hälsningar 
 
 
 
 
Mattias Andersson, VD    
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2020/335 

§ 129 Beslut om yttrande över motion om laddinfrastruktur för hela 
Tidaholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från miljöpartiet om 
laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden 
och Tidaholms Energi för yttrande. Nämndens förslag till beslut ska följa 
riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. 
 
I motionen yrkas på att kommunen tar fram en plan inklusive 
kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer av typen snabbladdare i 
hela kommunen, att medel för utbyggnad söks genom klimatklivet och att 
dialog förs med lokala föreningar vid framtagningen av planen. 
 
Kommunen har idag en strategi för hållbara drivmedel som visar var det finns 
befintliga laddstationer och den pekar ut var nya laddstationer kan placeras i 
kommunen. Vid valet har ett antal kriterier använts som exempelvis att platsen 
är välbesökt, kommunen vill öka antalet besökare till platsen och att besökare 
hinner stanna tillräckligt länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi 
har tagits fram för varje kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs 
kommunalförbund. Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte 
boende- eller arbetsplatsladdning. 
 
Tidaholms Energi AB (TEAB) har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw 
laddare fram till 2022. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 genomfört en miljökalkylering 
som ska vara ett stöd för hur förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade 
aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
 
Motionen bedöms yrka på mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig 
strategi tar upp. Nämnden bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att 
ta fram en plan för laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens 
miljöarbete. Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell 
framöver och då kan åtgärden prövas på nytt.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

- Ingemar Johansson (L) och Tobias Henning (MP) yrkar på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses vara besvarad. 
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- Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för komplettering av 
underlag angående strategi för hållbara drivmedel. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, arbetsutskottets och 
Johansson och Hennings förslag till beslut och Lundvolds yrkande om 
återremiss. 
 
Ordföranden ställer först Lundvolds yrkande om återremiss under proposition 
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå detta. 
 
Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets och Johanssons och Hennings 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Johanssons och Hennings förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2020 ”Beslut 

om yttrande över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms 
kommun”, 2020-10-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående motion om 
laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, enhetschef Hållbar 
Utveckling, Peter Lann, 2020-10-07. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2020 ”Beslut om 
remittering av motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms 
kommun”, 2020-04-22. 

 Motion ställd till kommunfullmäktige från miljöpartiet de gröna,  
2020-02-24. 

 Strategi för hållbara drivmedel, 2020-01-24. 
 
Reservation 
Roger Lundvold (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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2020/313 

§ 50 Beslut om inbetalning kapitaliseringen av Kommuninvest 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
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År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor per 
invånare för regioner). 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av 
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på 
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som 
kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats 
beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra 
åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. 
Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten 
om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. 
Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer: 
 
Lånevillkoren inom Kommuninvest är i nuläget markant bättre än hos andra 
aktörer. Därför anser kommunledningsförvaltningen att Tidaholms kommun 
fortsatt ska vara medlemmar i Kommuninvest. Tidaholms kommun har idag 
likvidamedel som buffert som finns på ett fasträntekonto hos finansförvaltaren 
Agenta. Medel kommer vid ett beslut i Kommunfullmäktige att flyttas från 
Agenta till Kommuninvest, vilket innebär lägre ränteintäkter, detta är dock 
marginellt jämfört med de lägre räntekostnaderna som ett medlemskap i 
Kommuninvest medför. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att Tidaholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd 
av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
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- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att Tidaholms kommun ska tillse att protokollet från 
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive 
anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 4/2021 ”Beslut om inbetalning 

kapitaliseringen av Kommuninvest”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 

Ekonomiska förening”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-11-
12. 

 Information om kapitalisering – Kommuninvest 
 
Sändlista 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-12 
 
Ärendenummer 
2020/313 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomiska förening 
 
Ärendet 
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Information om kapitalisering – Kommuninvest 

 
Utredning 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
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Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per 
invånare för regioner]. 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av 
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på 
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som 
kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats 
beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra 
åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. 
Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten 
om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. 
Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer: 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Lånevillkoren inom Kommuninvest är i nuläget markant bättre än hos andra 
aktörer. Därför anser kommunledningsförvaltningen att Tidaholms kommun 
fortsatt ska vara medlemmar i Kommuninvest. Tidaholms kommun har idag 
likvidamedel som buffert som finns på ett fasträntekonto hos finansförvaltaren 
Agenta. Medel kommer vid ett beslut i Kommunfullmäktige att flyttas från 
Agenta till Kommuninvest, vilket innebär lägre ränteintäkter, detta är dock 
marginellt jämfört med de lägre räntekostnaderna som ett medlemskap i 
Kommuninvest medför. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 
 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare. 
 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
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Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken
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Svenska kommuner och regioner i samverkan

 
 

 
 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

2020-09-03
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
 
 
 
 
 
 

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se


 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-03 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/274 

§ 52 Beslut om kommunstyrelsens rätt att fatta beslut för att få 
nämndernas budget i balans 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är aktuellt samt att 
besluta lägga bilagd rapport från social- och omvårdnadsnämnden till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-19 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i 
syfte att nå en budget i balans till och med 2020-12-31. 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-08-31 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad 
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott 
uppstått och vad det beror på. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden initierade därefter 2020-09-15 ett ärende 
där nämnden uppdrog till social- och omvårdnadsförvaltningen att ta fram och 
redovisa en rapport om vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade 
bidragit till underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna hade 
uppstått. Förvaltningens rapport, i form av en tjänsteskrivelse, behandlades 
därefter i nämnden 2020-10-20 § 94 ” Information om orsak till avvikelser inom 
social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”. Rapporten finns bilagd 
ärendet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att besluta att ge 
kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande 
social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans till och med 2020-12-31. Kommunledningsförvaltningen gör därför 
bedömningen att ärendet inte längre är aktuellt då verksamhetsåret 2020 är 
avslutat.  
 
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet med syftet att 
erhålla en fördjupad information kring orsakerna till social- och 
omvårdnadsnämndens underskott för 2020. Social- och omvårdnadsnämnden 
hade redan initierat ett ärende där de gav förvaltningen i uppdrag att redogöra 
för vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade bidragit till underskott 
och vad som var orsaken till detta. Kommunledningsförvaltningen bilägger 
därför den rapporten och har inget ytterligare att tillägga ärendet.  
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är 
aktuellt samt att besluta lägga bilagd rapport från social- och 
omvårdnadsnämnden till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 5/2021, ”Beslut om kommunstyrelsens rätt att 

fatta beslut för att få nämndernas budget i balans”, 2021-02-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att fatta 

övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämnden verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans efter återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 94/2020 ” Information om 
orsak till avvikelser inom social- och omvårdnadsnämndens enheter 
2020”, 2020-10-20. 

 Rapport/ Tjänsteskrivelse ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom 
Social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2020-09-29 . 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om 
uppdrag till förvaltningen”, 2020-09-15.  

 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2020 ” Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-31.  

 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-1 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”, 
kommundirektör Eva Thelin,  

 Redovisning av åtgärder 
 
Sändlista 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-03 
 
Ärendenummer 
2020/274 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämnden verksamhet i syfte att nå en budget i balans 
efter återremiss.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-19 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i 
syfte att nå en budget i balans till och med 2020-12-31. 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-08-31 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad 
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott 
uppstått och vad det beror på. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden initierade därefter 2020-09-15 ett ärende 
där nämnden uppdrog till social- och omvårdnadsförvaltningen att ta fram och 
redovisa en rapport om vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade 
bidragit till underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna hade 
uppstått. Förvaltningens rapport, i form av en tjänsteskrivelse, behandlades 
därefter i nämnden 2020-10-20 § 94 ” Information om orsak till avvikelser inom 
social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”. Rapporten finns bilagd 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 94/2020 ” Information om 

orsak till avvikelser inom social- och omvårdnadsnämndens enheter 
2020”, 2020-10-20. 

 Rapport/ Tjänsteskrivelse ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom 
Social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2020-09-29 . 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om 
uppdrag till förvaltningen”, 2020-09-15.  

 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2020 ” Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-31.  

 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-1 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”, 
kommundirektör Eva Thelin,  

 Redovisning av åtgärder 
 
Utredning 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att besluta att ge 
kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande 
social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans till och med 2020-12-31. Kommunledningsförvaltningen gör därför 
bedömningen att ärendet inte längre är aktuellt då verksamhetsåret 2020 är 
avslutat.  
 
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet med syftet att 
erhålla en fördjupad information kring orsakerna till social- och 
omvårdnadsnämndens underskott för 2020. Social- och omvårdnadsnämnden 
hade redan initierat ett ärende där de gav förvaltningen i uppdrag att redogöra 
för vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade bidragit till underskott 
och vad som var orsaken till detta. Kommunledningsförvaltningen bilägger 
därför den rapporten och har inget ytterligare att tillägga ärendet.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är aktuellt samt att 
besluta lägga bilagd rapport från social- och omvårdnadsnämnden till 
handlingarna.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Revisorerna
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2020/207 

§ 94 Information om orskak till avvikelser inom social- och 
omvårdnadsnämndens enheter 2020 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att tacka för rapporten och 
uppdrar till förvaltningen och verksamheterna att uppnå en budget i 
balans. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att redogöra för vilka enheter inom nämndens 
verksamhet som har bidragit till underskotten inom de olika enheterna. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godta beskrivning av orsak till avvikelser inom nämndens 
enheter 2020. 

- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta att tacka för rapporten och 
uppdra till förvaltningen och verksamheterna att uppnå en budget i 
balans. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets 
samt Fribergs. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Fribergs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 § 

195, ”Information om orskak till avvikelser inom social- och 
omvårdnadsnämndens enheter 2020”. 

 Tjänsteskrivelse, ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom Social- och 
omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom Ola 
Pettersson, 2020-09-29. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2020-09-15 § 85, ” Beslut 
om uppdrag till förvaltningen”.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-29 
 
Ärendenummer 
2020/207 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Ola Pettersson     
0502-60 6402 
ola.pettersson@tidaholm.se 
 
 
Beskrivning av orsak till avvikelser inom Social- och 
omvårdnadsnämndens enheter 2020. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att redogöra för vilka enheter inom nämndens 
verksamhet som har bidragit till underskotten inom de olika enheterna. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom Social- och 

omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom Ola 
Pettersson, 2020-09-29 

 
Utredning 
 
Verksamheter inom socialförvaltningen vars kostnader överstiger 
budget och anledningen till detta 
Anpassning från 2019 med 2,0 mnkr, överfördes till 2020. 
 
HVB Ariel prognos – 1,65 mnkr  

 Beredskapen är beräknad kostnad i budget alldeles för låg 
 Vikarie budget för låg 
 Har under sommaren och hösten två långtidssjukskrivningar samt en 

sjukskrivning som varade 3 veckor 
 Bedömning har gjorts avseende barns säkerhet vilket har medfört extra 

personal 1 -2 lördagar i månaden. 
 Befordring av personal behövts göra över sommaren p.g.a. 

sjukskrivning 
 Endast tre barn placerade, anpassning av personalstyrkan har därav 

gjorts. 
 Minskade intäkter med 1,4 mnkr, vilka var budgeterade 2020. 

 
De budgetöverskridande som beskrivs nedan avser verksamheter som till 
mycket stor del är reglerade i lag samt styrda av de behov som inkommer till 
nämnden. 
 
Försörjningsstöd prognos – 2,4 mnkr 
Det prognostiserade budgetöverskridandet beror i huvudsak på följande 
faktorer: 

 Förvaltningen har handlagt flera ärenden som pågått under hela året. 
Bidragstidens längd har under året påverkats av den pågående 
pandemin. Det är nu mycket svårare att bereda 
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försörjningsstödstagare externa arbetsmarknadsåtgärder. Detta i 
kombination med Arbetsförmedlingens frånvaro. Ärendeinflödet har 
varit för stort i förhållande till utflödet. Hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd under längre tider genererar höga kostnader.  

 Ytterligare en bidragande orsak är att AME, kopplat till pandemin, haft 
en begränsad verksamhet under våren. 

 Försörjningsstödshandläggarna har för många ärenden per 
handläggare, drygt 40 ärenden var. De bör maximalt ha 35 ärenden 
vardera. 

 
Missbruk, prognos – 875 000 kr 
Missbruksvården är i budget 2020 budgeterad med 1 855 000 kr. 
Förvaltningsrätten har i tre ärenden beslutat att klienterna ska beredas vård 
med stöd av LVM, det vill säga, tvångsvård. Kostnaderna för denna var har 
under 2020 varit 1,7 mnkr.  
Kostnaderna för övriga placeringar är 1,0 mnkr. Den totala kostnaden för 
missbruksplaceringar beräknas till 2,7 mnkr. 
Nämnden har nu två pågående placeringar, dessa beräknas kosta 1 824 000 
kr under året. De är med i prognosen för 2020. 
 
Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, prognos – 
550 000 kronor 
Budgeten för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck år 2020 
är 435 000 kr. 
Nämnden har under året beslutat om tre placeringar, varav en är pågående 
idag, detta till en dygnskostnad motsvarande 5 050 kr 
 
 
Barn- och unga prognos – 975 000 kr 
Nämnden har efter det att budget för 2020 var fastslagen beslutat om en 
mamma/barnplacering, en placering som pågick i sex månader till en kostnad 
av 840 000 kr. Förvaltningsrätten har därefter i samma ärenden beslutat om 
att barnet ska vårdas med stöd av LVU. Kostnaden för LVU-vården under fem 
månader är 430 000 kr. 
Ett barn har omplacerats från Ariel till familjehemsvård. Denna placering 
kommer för sju månader kosta 200 000 kr. 
Familjehemsplacering av en flicka som tidigare bodde hos sin särskilt 
förordnade vårdnadshavare. Denna placering kostar 100 000 kr. 
Familjehemsplacering av fyrårig asylsökande pojke där nämnden inte får 
kostnadstäckning från Migrationsverket, placeringen kostar 595 000 kr. 
HVB 18-21 år en placering som håller sig inom budget 2,3 mnkr. Placeringen 
beräknas kosta 1,8 mnkr. 
Hemmaplansinsatser i två barnfamiljer under två månader i vardera familj har 
gjort att utredningshemsplaceringar för barnen och deras vårdnadshavare har 
kunnat undvikas. Nämnden har genom detta undvikit placeringskostnader 
motsvarande 1,5 mnkr.  
 
Migration prognos – 2,0 mnkr med trolig förbättring 
Två Placeringar som nämnden inte har full kostnadstäckning för från 
Migrationsverket, dygnsersättningen från migrationsverket är 750 kr/dygn. Den 
totala årliga intäkten för de båda placeringarna motsvarar 546 000 kr/år. Den 
faktiska placeringskostnaden är 2,0 mnkr. Förvaltningen har under året lyckats 
sänka placeringskostnaden något. 
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Den ökade placeringskostnaderna finns inte med i budget 2020.  
Familjehemsvård ensamkommande barn är prognostiserad till – 500 000 kr. 
Minusresultatet beror i huvudsak på att en beräknad intäkt från 2019 med 
450 000 kr inte beviljats av migrationsverket. Det avser den asylsökande 
fyraåringen som redovisats under ”Barn- och unga” 
 
 
Verksamheter inom omvårdnadsförvaltningen vars kostnader överstiger 
budget och anledningen till detta 
Anpassning från 2019 med 4,0 mnkr, överfördes till 2020. 
 
Socialpsykiatri/Midgård storkök prognos – 1,65 mnkr 
Två Placeringar som tillkom tidigt år 2020. Den ökade placeringskostnaderna 
finns inte med i budget 2020. 
Minskade intäkter till Midgård storkök i förhållande till budget 2020. 
 
Äldreomsorg i särskilt boende prognos – 3,25 mnkr 
På äldreomsorg i särskilt boende beror underskotten på merkostnader i 
samband med covid-19. De merkostnader som kommunen haft har vi ansökt 
om att få motsvarande ersättning för från Socialstyrelsen. Beslut är ännu inte 
fattat om vilken ersättning som kommer kommunen till del. Ett gynnande 
beslut skulle innebära att det inte längre är något befarat underskott på våra 
äldreboenden. 
 
Stöd i ordinärt boende prognos – 7,3 mnkr 
Hemvård 
Merkostnader i samband med covid-19: - 750 000 kronor. Hemvården har haft 
en volymökning de senaste åren som förvaltningen har haft svårt att 
kompensera för i budgetarbetet. Förvaltningen måste se över hur vi kan ge 
hemvården rätt förutsättningar i budget inför kommande år. 
 
Personlig assistans 
Ökade kostnader för tillfälliga utökningar av personlig assistans, prognos – 1,2 
mnkr. I början av året hade förvaltningen kostnader för ett ärende där 
försäkringskassan ej tog gynnande beslut vilket medförde att hela kostnaden 
hamnade hos kommunen, ärendet avslutades i mars 2020, kostnad 700 000 
kronor. Andra orsaker till avvikelse inom personlig assistans är ett nytt ärende 
i början av året med privat utförare, samt sjuklönekostnader hos privata 
utförare. 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godta beskrivning av 
orsak till avvikelser inom nämndens enheter 2020. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/207 

§ 85 Beslut om uppdrag till förvaltningen 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen 
att till nämndens nästkommande sammanträde avlägga en rapport om 
vilka enheter inom nämndens verksamhet som har bidragit till 
underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna har 
uppstått. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Nylén (L) initierar ärende med anledning av nämndens prognos som, 
för helåret 2020, visar på underskott. Kommunfullmäktige beslutade i sitt 
beslut 2020-08-31 § 83 att återremittera ärende om att ge kommunstyrelsens 
rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans. 
Medskicket till kommunstyrelsen var att komplettera med en fördjupad 
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott 
uppstått och vad det beror på. 
 
Förslag till beslut 

- Helena Nylén (L) föreslår nämnden besluta att uppdra till förvaltningen 
att till nämndens nästkommande sammanträde avlägga en rapport om 
vilka enheter inom nämndens verksamhet som har bidragit till 
underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna har 
uppstått. 

Beslutsunderlag 
–  
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2020/274 

§ 83 Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhet i syfte att nå en budget i balans 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad information och 
analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden underskott uppstått 
och vad det beror på. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen (2017:725; KL)) får fullmäktige besluta att 
styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör 
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda. 
 
Av förarbetena till 6 kap. 8 § KL framgår bl.a. följande (prop. 2016/17:171 s. 
363). Styrelsen kan inte ges någon generell beslutanderätt utan fullmäktige 
måste ange de förhållanden som beslutanderätten ska omfattas av. 
Fullmäktige kan inte heller bestämma att en nämnds beslut ska underställas 
styrelsen. Vidare kan fullmäktige inte ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om 
en gemensam nämnds verksamhet. Med särskilt angivna förhållanden avses 
t.ex. övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få 
en ekonomi i balans. De kan också avse en rätt att besluta om 
anställningsstopp. De kan också röra övergripande beslut inom personal-, 
säkerhets- och miljöområdena. 
 
Vidare framgår bl.a. följande gällande styrelsens ställning i kommunerna (a.a. 
s. 159). Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna 
uppsikt kan dock inte leda till några konkreta åtgärder annat än att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om det är nödvändigt får styrelsen i 
stället föreslå att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ska 
agera.  
 
Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga 
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade 
styrelsen. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som 
fullmäktige har bestämt. Om styrelsen fattar ett beslut som rör en viss nämnd, 
blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut som fattas av styrelsen enligt de 
befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra styrelsebeslut 
och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt 
verksamhetsansvar och övergripande ekonomiskt ansvar för de uppgifter som 
fullmäktige lagt på nämnden (a. a. s. 163 f).  
 
Nämnderna lämnar varje månad in en ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. Av uppföljningarna under 2019 och början av 2020 
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Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

framgick att kommunen hade ett stort ekonomiskt underskott mot budget. Som 
en förebyggande åtgärd fattade därför kommunstyrelsen § 2/2020, 2020-01-
08,beslut om anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket 
innebär att det är förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som 
tidigare varit delegerade till chefer med personalansvar.   
 
Social- och omvårdnadsnämnden visade i början av 2019 ett prognoserat 
underskott uppgående till -8,3 mnkr, vilket senare i augusti 2019 ökade till    
-17,8 mnkr och som vidare under 2020  ökade till -27,2 mnkr (juli månads 
uppföljning).  
 
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation är således mycket 
ansträngd och det krävs att nämnden vidtar åtgärder. 
 
Gällande social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har 
kommunstyrelsen utöver månadsuppföljningarna utövat sin uppsikt enligt 6 
kap. 1 § KL. Kommunstyrelsen har 2020-04-01 (§ 83/2020) beslutat att social- 
och omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en redovisning över hur den 
arbetar för en budget i balans. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2020-05-
14 (§ 120/2020) att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock 
senast den 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska 
nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta 
om åtgärden och verkställa beslutet.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit med redovisningar med 
anledning av besluten. Av dessa framgår bl.a. att nämnden § 60/2020, 2020-
06-16 har fattat beslut om att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rad 
olika anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. Dessa 
anpassningsåtgärder är: 

- Migrationssamordning, flyktingmottagning    600 tkr  
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning 1 500 tkr 
- Äldreboende Midgård, växelvård  4 600 tkr 
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst    400 tkr 
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik 4 200 tkr 

 
Social- och omvårdnadsnämnden har även beslutat att återbesättning av 
vakanta tjänster ska ske i samråd med presidiet. Nämnden har även fattat 
beslut om att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta 
in vikarier efter första dagen. Nämnden fattade även beslut om att ekonomiskt 
anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i balans. 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att nämndens beslutade 
anpassningsåtgärder främst kommer att få en ekonomisk effekt år 2021 samt 
att det föreligger en osäkerhet vilken effekt åtgärderna kommer att ge. 
Kommunstyrelsen gör även bedömningen att nämndens vidtagna 
anpassningsåtgärder inte är tillräckliga för att nå en budget i balans under år 
2020. Styrelsen ser dock att underskottet kan minskas under senare delen av 
2020 om besluten verkställs och får den effekt som presenterats av nämnden.  
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Kommunstyrelsen kommer att noggrant följa och utvärdera effekterna av 
nämndens beslutade åtgärder samt följa att nämnden beslutar om ytterligare 
anpassningsåtgärder för att få en ekonomi i balans.  
 
Om nämnden inte agerar och fattar nödvändiga beslut för att nå en budget i 
balans är det av vikt att kommunstyrelsen har rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i 
syfte att nå en budget i balans.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans till och med 2020-12-31.  

- Anna-Karin Skatt (S)och Anna Zöögling (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

- Runo Johansson (L) och Christopher Vipond (MP) yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad information och 
analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden underskott uppstått 
och vad det beror på.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons yrkande om återremiss.   
  
Ordföranden ställer först Johanssons yrkande om återremiss under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.   
  
Omröstnings begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
  
JA: Ärendet ska avgöras idag. 
  
NEJ: Ärendet ska återremitteras. 
  
Omröstningen utfaller med: JA: 20 NEJ: 21 
  
Följande röstar JA: Erik Ezelius (S) Zelal-Sara Yesildeniz (S), Anna-Karin 
Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna 
Zöögling (S), Fahad Almedane (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), 
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Mimmi Pirttilä (S), Michelle Hjerp 
Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), 
Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V)  
  
Följande röstar NEJ: Christopher Vipond (MP), Krister Rohman (KD), Torgny 
Hedlund (KD), Mikael Hallin (C), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Runo 
Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg 
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(M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Camilla Graaf (M), Johan 
Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart 
Nilsson (SD), Petri Niska (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge 

kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-19 

 Tjänsteskrivelse Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020, ”Beslut om 
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16 

 Redovisning av åtgärder 
 
Reservation 
Följande reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Erik Ezelius (S) Zelal-Sara Yesildeniz (S), Anna-Karin Skatt (S), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), 
Fahad Almedane (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos 
(S), Monica Staadig (S), Mimmi Pirttilä (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan 
Joelsson (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Ulla Brissman (S), 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lisbeth Ider (V) 
  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-08-19 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/274 

§ 161 Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhet i syfte att nå en budget i balans 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans till och med 2020-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen (2017:725; KL)) får fullmäktige besluta att 
styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör 
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda. 
 
Av förarbetena till 6 kap. 8 § KL framgår bl.a. följande (prop. 2016/17:171 s. 
363). Styrelsen kan inte ges någon generell beslutanderätt utan fullmäktige 
måste ange de förhållanden som beslutanderätten ska omfattas av. 
Fullmäktige kan inte heller bestämma att en nämnds beslut ska underställas 
styrelsen. Vidare kan fullmäktige inte ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om 
en gemensam nämnds verksamhet. Med särskilt angivna förhållanden avses 
t.ex. övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få 
en ekonomi i balans. De kan också avse en rätt att besluta om 
anställningsstopp. De kan också röra övergripande beslut inom personal-, 
säkerhets- och miljöområdena. 
 
Vidare framgår bl.a. följande gällande styrelsens ställning i kommunerna (a.a. 
s. 159). Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna 
uppsikt kan dock inte leda till några konkreta åtgärder annat än att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om det är nödvändigt får styrelsen i 
stället föreslå att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ska 
agera.  
 
Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga 
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade 
styrelsen. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som 
fullmäktige har bestämt. Om styrelsen fattar ett beslut som rör en viss nämnd, 
blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut som fattas av styrelsen enligt de 
befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra styrelsebeslut 
och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt 
verksamhetsansvar och övergripande ekonomiskt ansvar för de uppgifter som 
fullmäktige lagt på nämnden (a. a. s. 163 f).  
 
Nämnderna lämnar varje månad in en ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. Av uppföljningarna under 2019 och början av 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-08-19 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

framgick att kommunen hade ett stort ekonomiskt underskott mot budget. Som 
en förebyggande åtgärd fattade därför kommunstyrelsen § 2/2020, 2020-01-
08,beslut om anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket 
innebär att det är förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som 
tidigare varit delegerade till chefer med personalansvar.   
 
Social- och omvårdnadsnämnden visade i början av 2019 ett prognoserat 
underskott uppgående till -8,3 mnkr, vilket senare i augusti 2019 ökade till    
-17,8 mnkr och som vidare under 2020  ökade till -27,2 mnkr (juli månads 
uppföljning).  
 
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation är således mycket 
ansträngd och det krävs att nämnden vidtar åtgärder. 
 
Gällande social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har 
kommunstyrelsen utöver månadsuppföljningarna utövat sin uppsikt enligt 6 
kap. 1 § KL. Kommunstyrelsen har 2020-04-01 (§ 83/2020) beslutat att social- 
och omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en redovisning över hur den 
arbetar för en budget i balans. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2020-05-
14 (§ 120/2020) att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock 
senast den 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska 
nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta 
om åtgärden och verkställa beslutet.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit med redovisningar med 
anledning av besluten. Av dessa framgår bl.a. att nämnden § 60/2020, 2020-
06-16 har fattat beslut om att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rad 
olika anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. Dessa 
anpassningsåtgärder är: 

- Migrationssamordning, flyktingmottagning    600 tkr  
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning 1 500 tkr 
- Äldreboende Midgård, växelvård  4 600 tkr 
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst    400 tkr 
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik 4 200 tkr 

 
Social- och omvårdnadsnämnden har även beslutat att återbesättning av 
vakanta tjänster ska ske i samråd med presidiet. Nämnden har även fattat 
beslut om att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta 
in vikarier efter första dagen. Nämnden fattade även beslut om att ekonomiskt 
anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i balans. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att nämndens beslutade 
anpassningsåtgärder främst kommer att få en ekonomisk effekt år 2021 samt 
att det föreligger en osäkerhet vilken effekt åtgärderna kommer att ge. 
Kommunledningsförvaltningen gör även bedömningen att nämndens vidtagna 
anpassningsåtgärder inte är tillräckliga för att nå en budget i balans under år 
2020. Förvaltningen ser dock att underskottet kan minskas under senare 
delen av 2020 om besluten verkställs och får den effekt som presenterats av 
nämnden.  



 3/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-08-19 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noggrant följer och utvärderar 
effekterna av nämndens beslutade åtgärder samt följer att nämnden beslutar 
om ytterligare anpassningsåtgärder för att få en ekonomi i balans.  
 
Om nämnden inte agerar och fattar nödvändiga beslut för att nå en budget i 
balans är det av vikt att kommunstyrelsen har rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i 
syfte att nå en budget i balans.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans. 

- Ordförande framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till 
beslut och föreslår att kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhet i syfte att nå en budget i balans ska gälla till och med 
2020-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 80/2020 ”Beslut om ge kommunstyrelsens 

rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”, 
2020-08-19 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”, 
kommundirektör Eva Thelin, 2020-07-13 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020, ”Beslut om 
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16 

 Redovisning av åtgärder 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-07-13 
 
Ärendenummer 
2020/274 Kommunstyrelsen 
  
Eva Thelin     
0502-60 60 20 
eva.thelin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans  
 
Ärendet 
Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen (2017:725; KL)) får fullmäktige besluta att 
styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör 
andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020, ”Beslut om 

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16 
 Redovisning av åtgärder 

 
Utredning 
Av förarbetena till 6 kap. 8 § KL framgår bl.a. följande (prop. 2016/17:171 s. 
363). Styrelsen kan inte ges någon generell beslutanderätt utan fullmäktige 
måste ange de förhållanden som beslutanderätten ska omfattas av. 
Fullmäktige kan inte heller bestämma att en nämnds beslut ska underställas 
styrelsen. Vidare kan fullmäktige inte ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om 
en gemensam nämnds verksamhet. Med särskilt angivna förhållanden avses 
t.ex. övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få 
en ekonomi i balans. De kan också avse en rätt att besluta om 
anställningsstopp. De kan också röra övergripande beslut inom personal-, 
säkerhets- och miljöområdena. 
 
Vidare framgår bl.a. följande gällande styrelsens ställning i kommunerna (a.a. 
s. 159). Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna 
uppsikt kan dock inte leda till några konkreta åtgärder annat än att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om det är nödvändigt får styrelsen i 
stället föreslå att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ska 
agera.  
 
Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga 
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade 
styrelsen. Styrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som 
fullmäktige har bestämt. Om styrelsen fattar ett beslut som rör en viss nämnd, 
blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut som fattas av styrelsen enligt de 
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befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra styrelsebeslut 
och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt 
verksamhetsansvar och övergripande ekonomiskt ansvar för de uppgifter som 
fullmäktige lagt på nämnden (a. a. s. 163 f).  
 
Nämnderna lämnar varje månad in en ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. Av uppföljningarna under 2019 och början av 2020 
framgick att kommunen hade ett stort ekonomiskt underskott mot budget. Som 
en förebyggande åtgärd fattade därför kommunstyrelsen § 2/2020, 2020-01-
08,beslut om anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket 
innebär att det är förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som 
tidigare varit delegerade till chefer med personalansvar.   
 
Social- och omvårdnadsnämnden visade i början av 2019 ett prognoserat 
underskott uppgående till -8,3 mnkr, vilket senare i augusti 2019 ökade till    
-17,8 mnkr och som vidare under 2020  ökade till -27,2 mnkr (juli månads 
uppföljning).  
 
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation är således mycket 
ansträngd och det krävs att nämnden vidtar åtgärder. 
 
Gällande social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska situation har 
kommunstyrelsen utöver månadsuppföljningarna utövat sin uppsikt enligt 6 
kap. 1 § KL. Kommunstyrelsen har 2020-04-01 (§ 83/2020) beslutat att social- 
och omvårdnadsnämnden skulle inkomma med en redovisning över hur den 
arbetar för en budget i balans. Därefter beslutade kommunstyrelsen 2020-05-
14 (§ 120/2020) att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock 
senast den 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska 
nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta 
om åtgärden och verkställa beslutet.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit med redovisningar med 
anledning av besluten. Av dessa framgår bl.a. att nämnden § 60/2020, 2020-
06-16 har fattat beslut om att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rad 
olika anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. Dessa 
anpassningsåtgärder är: 

- Migrationssamordning, flyktingmottagning    600 tkr  
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning 1 500 tkr 
- Äldreboende Midgård, växelvård  4 600 tkr 
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst    400 tkr 
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik 4 200 tkr 

 
Social- och omvårdnadsnämnden har även beslutat att återbesättning av 
vakanta tjänster ska ske i samråd med presidiet. Nämnden har även fattat 
beslut om att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta 
in vikarier efter första dagen. Nämnden fattade även beslut om att ekonomiskt 
anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i balans. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att nämndens beslutade 
anpassningsåtgärder främst kommer att få en ekonomisk effekt år 2021 samt 
att det föreligger en osäkerhet vilken effekt åtgärderna kommer att ge. 
Kommunledningsförvaltningen gör även bedömningen att nämndens vidtagna 
anpassningsåtgärder inte är tillräckliga för att nå en budget i balans under år 
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2020. Förvaltningen ser dock att underskottet kan minskas under senare 
delen av 2020 om besluten verkställs och får den effekt som presenterats av 
nämnden.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noggrant följer och utvärderar 
effekterna av nämndens beslutade åtgärder samt följer att nämnden beslutar 
om ytterligare anpassningsåtgärder för att få en ekonomi i balans.  
 
Om nämnden inte agerar och fattar nödvändiga beslut för att nå en budget i 
balans är det av vikt att kommunstyrelsen har rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i 
syfte att nå en budget i balans.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder



Åtgärdslista februari 2019 – Helårsprognos -8,3 mnkr 

Inga beslutade åtgärder av nämnden 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 8,3 mnkr 

Åtgärdslista april 2019 – Helårsprognos – 9,4 mnkr 

Inga beslutade åtgärder av nämnden 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 9,4 mnkr 

Åtgärdslista september 2019 – Helårsprognos – 17,8 mnkr 

 

 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 16,7 

 

Åtgärdslista oktober 2019 – Helårsprognos – 18,9 mnkr 

 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 17,7 

 

 



 

Åtgärdslista november 2019 – Helårsprognosen – 22,5 mnkr 

 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2019: - 21,3 

 

Åtgärdslista mars 2020 – Helårsprognosen – 19,2 mnkr 

 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 18,6 

 

 

 

 

 



Åtgärdslista april 2020 – Helårsprognosen – 28,9 mnkr 

 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 27,8 

 

Åtgärdslista maj 2020 – Helårsprognos – 29,4 mnkr 

 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 26,1 

 

 

 

 

 

 



Åtgärdslista juni 2020 – Helårsprognos – 27,8 mnkr 

 

Skillnad mellan prognos och åtgärder 2020: - 24,6 

 

 







 1/1

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/402 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Ida 
Davidsson (-) 
 
Ärendet 
Ida Davidsson (-) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-02-04 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ida Davidsson (-) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med 
2021-03-29. 

 
Sändlista 
Ida Davidsson 
Barn- och utbildningsnämnden 



From: Anna Eklund
Sent: 04 feb 2021 12:07:39 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Entledigad från uppdrag

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se> 
Skickat: den 4 februari 2021 13:02
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Entledigad från uppdrag

Hej Anna,

Jag önskar att bli entledigad från mitt kommunala uppdrag:

Ledamot i Barn och utbildningsnämnden.

Hälsningar Ida Davidsson

Skickat från min iPad
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/402 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
 Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Ida Davidsson (-) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-03-29 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Ida Davidsson (-).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas ett 
förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Ida Davidsson 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden för perioden 2021-03-29 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Den valde 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/320 Kommunfullmäktige  
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter 
Mattias Ezelius (S)  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 14/2021, 2021-01-25 att entlediga Mattias 
Ezelius (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
social-och omvårdnadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen från och 
med 2021-01-25. I och med beslutet att entlediga Ezelius från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige utgår även hans uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i 
valberedningen. Socialdemokraterna har meddelat att det kommer att finnas 
ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Mattias Ezelius 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2021-03-29 till 2022-
12-31.  

 
Sändlista 
Den valde 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/416 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Jonas 
Ringkvist (S) 
 
Ärendet 
Jonas Ringkvist (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
styrelseledamot i Tidans vattenförbund 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-01-28 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jonas Ringkvist (S) från sitt 
uppdrag som styrelseledamot i Tidans vattenförbund från och med 
2021-03-29. 

 
Sändlista 
Jonas Ringkvist 
Tidans vattenförbund 



From:                                 Anna Eklund
Sent:                                  Thu, 28 Jan 2021 09:12:59 +0100
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Avsägelse

 
 
Från: Jonas Ringqvist <jonas.f.ringqvist@gmail.com> 
Skickat: den 28 januari 2021 09:11
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Avsägelse 
 
Hej! 
Jag representerar kommunen i styrelsen för Tidans vattenförbund. Jag har tackat nej till omval till 
deras valberedning, så kommunen bör nog nominera någon annan i mitt ställe. 
Mvh, Jonas Ringqvist.
 
———— 
Jonas Ringqvist 
Bossgårdens grönsaker 
Tel: +46732542460 

 
Hemsida: www.bossgarden.se 
Facebook: www.facebook.com/bossgaarden 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1l52P1-0003CP-6A&i=57e1b682&c=xGfmYsZ6dezTtHFm__XAwmnPLu2YLELqhnLCT3NtWpCsuC6NPoF1NxI9csIzJzi5ZxiJhoN0iU7pwez1buWbjmRB9CCsJjEBfxoUDdlXviSmOxQmYxfqeR-VYcR3O-UjF8MaYSxUtoZ1q6MYC29a-CpMjKBzs8QgbSOCMcIzEs7W7qVtatLe0UqsdoIy0MQzKVCg6SIBa-oNsnKP_0nLJ-I8LZsrfjsGjz-NNeJoj-0
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1l52P1-0003CP-6A&i=57e1b682&c=8ko5xDQ2S62XFpv3ULH-o1dYRi1YKsRQI3TCq8imi8Ck0VRgGRoi0j5-bsYxSSW-gjYu9lVkM7D4F_K4rx6BwPeeFE8Jq0daJ0LcMACfw-UzZK_BeWxmY6pPYsKTvLvN6xTjle2kB_Mz_-3qoRqCs1YemWP-Ef3OL2AXRz25MJ4ItPxme-0ab3kP-vQt5iJIFWo49HOTaAh7-Bmxmwegv_7oPQMScqRENCp1iWsh1sA
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hbm5hLmVrbHVuZEB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjExODIxNTA0O3V1aWQ9NjAxMjcxQkZGQUNCMEMwNjQzOTNEQzYyNkYwNDk0RjM7dG9rZW49OWMwZmQ4M2Q2NDIxZGZkODE5M2FlZDRmNTQ0MGVhMmYxY2NkYzkyYjs=
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/416 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av styrelseledamot i Tidans 
Vattenförbund efter Jonas Ringkvist (S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-03-29 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Jonas Ringkvist (S).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av styrelseledamot i 
Tidans Vattenförbund. Socialdemokraterna har meddelat att det kommer att 
finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Jonas Ringkvist 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till styrelseledamot i Tidans 
Vattenförbund för perioden 2021-03-29 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Tidans Vattenförbund 
Den valde 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/319 Kommunfullmäktige  
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- beslut om entledigande från uppdrag Mimmi 
Pirttilä (S) 
 
Ärendet 
Mimmi Pirttilä (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-03-01. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mimmi Pirttilä (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-03-29. 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Mimmi Pirttilä 





 1/1

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/128 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Per-Erik 
Thurén (S) 
 
Ärendet 
Per-Erik Thurén (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-03-09. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Per-Erik Thurén (S) från sitt 
uppdrag som nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt från och med 2021-
03-29.  

 
Sändlista 
Skaraborgs Tingsrätt 
Per-Erik Thurén 
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