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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/103 

2023-02-01 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje kvartalet 2022 
Förslag till beslut 

- Social - och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 
beslut tredje kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

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 

Utredning 
Följande beslut har rapporterats till IVO under perioden: 

Sex beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS - Flera personer har väntat mer än ett år. Orsaken är 
resursbrist.  
Det finns en påtaglig risk för vite om kommunen inte kan erbjuda insatsen inom en snar framtid. 
 
Två beslut om bostad med särskild service 9 § 9 LSS- I det ena fallet har IVO begärt ett yttrande 
och en utförlig redogörelse av skälen till dröjsmål samt beslut, utredning och journalanteckningar 
samt en beräkning av kommunens kostnader per månad för den beviljade insatsen med anledning 
av om IVO ska ansöka om utdömande av avgift.  Den andra personen har väntat i 5 månader. 
 
Tre beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS – I två ärenden saknas uppdragstagare och i det tredje 
fallet vill den enskilde avvakta på grund av egna hälsoproblem. 
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Sju beslut om särskilt boende 1 kap 4 § SoL, är rapporterade där enskilda fått vänta längre än tre 
månader. Orsaken resursbrist. 

Sex beslut om särskilt boende har även rapporterats som verkställda. 

Ett beslut om kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom 3 månader har rapporterats. Beslut 
fattat 2022-07-22 och verkställt 2023-01-01. 

Ett kvarliggande beslut sedan förra rapporteringstillfället om kontaktperson för barn. Beslut fattat 
2022-04-12, har ännu ej verkställts. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 19 Information om ej verkställda gynnande beslut 
tredje kvartalet 2022 
SON 2022/103 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 

2022 till handlingarna samt att överlämna densamma 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 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga rapporten om ej verkställda gynnande 

beslut tredje kvartalet 2022 till handlingarna samt att överlämna densamma till 
kommunfullmäktige för information 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2023/26, ”Information om ej 

verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022”, 2023-02-14 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2023-02-01 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att hålla badhuset öppet på sommaren 
KS 2022/239 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att badhuset i Forshallen ska vara öppet även på 
sommaren. Personen vill att kommunen ska öka budgeten för badhuset så att det ska kunna 
anställas fler vilket ska möjliggöra att badhuset hålls öppet på sommaren samt eventuellt utöka 
öppettiderna under övriga året. 

Förslagslämnaren menar att ökade öppettider bland annat skulle främja kommuninvånares 
simkunnighet samt göra Tidaholms kommun mer attraktiv att bo i. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 101/2022, att remittera Tidaholmsförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 104/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt sitt reglemente uppdrag att ansvara för inomhusbad. 
Inomhusbadet finns i Forshallen och verkamheten är öppen från mitten av augusti till mitten av 
juni. Under cirka åtta veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. Under 
dessa veckor har personalen sin semester vilket innebär att det inte behövs några 
semestervikarier verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset visar tydligt att besöksfrekvensen 
ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att efterfrågan på att kunna 
bada inomhus under sommaren är mycket låg. 

Om Tidaholmsförslaget skulle bifallas behöver nämnden fatta beslut om en ambitionshöjning 
eftersom det skulle få stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela 
sommaren krävs budget för semestervikarier. Även verksamhetsvaktmästarorganisationen skulle 
behöva semestervikarier då ordinarie personal har semester eller är utlånade till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom besöksfrekvensen är låg under försommaren och tidig 
höst blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och kommer inte kunna 
kompensera för ökade personalkostnader. Ambitionshöjningen skulle även innebära förhöjda 
energikostnader då perioden för uppvärmning av badvatten utökas samtidigt som kostnader för 
ökad rening också kan tillkomma. 

Nämndens samlade bedömning är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet 
på sommaren samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De 
två största effekterna är: 
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• Ekonomiska konsekvenser då det skulle innebära ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal samt täckning för en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 16/2023 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på 

sommaren”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2022 ”Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla 

badhuset öppet på sommaren”, 2022-12-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 
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§ 16 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att hålla badhuset öppet på sommaren 
KS 2022/239 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att badhuset i Forshallen ska vara öppet även på 
sommaren. Personen vill att kommunen ska öka budgeten för badhuset så att det ska kunna 
anställas fler vilket ska möjliggöra att badhuset hålls öppet på sommaren samt eventuellt utöka 
öppettiderna under övriga året. 

Förslagslämnaren menar att ökade öppettider bland annat skulle främja kommuninvånares 
simkunnighet samt göra Tidaholms kommun mer attraktiv att bo i. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 101/2022, att remittera Tidaholmsförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 104/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt sitt reglemente uppdrag att ansvara för inomhusbad. 
Inomhusbadet finns i Forshallen och verkamheten är öppen från mitten av augusti till mitten av 
juni. Under cirka åtta veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. Under 
dessa veckor har personalen sin semester vilket innebär att det inte behövs några 
semestervikarier verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset visar tydligt att besöksfrekvensen 
ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att efterfrågan på att kunna 
bada inomhus under sommaren är mycket låg. 

Om Tidaholmsförslaget skulle bifallas behöver nämnden fatta beslut om en ambitionshöjning 
eftersom det skulle få stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela 
sommaren krävs budget för semestervikarier. Även verksamhetsvaktmästarorganisationen skulle 
behöva semestervikarier då ordinarie personal har semester eller är utlånade till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom besöksfrekvensen är låg under försommaren och tidig 
höst blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och kommer inte kunna 
kompensera för ökade personalkostnader. Ambitionshöjningen skulle även innebära förhöjda 
energikostnader då perioden för uppvärmning av badvatten utökas samtidigt som kostnader för 
ökad rening också kan tillkomma. 

Nämndens samlade bedömning är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet 
på sommaren samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De 
två största effekterna är: 
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• Ekonomiska konsekvenser då det skulle innebära ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal samt täckning för en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på 

sommaren”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2022 ”Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla 

badhuset öppet på sommaren”, 2022-12-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/239 

2023-02-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av Tidaholmsförslag 
om att hålla badhuset öppet på sommaren 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget. 

Ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att badhuset i Forshallen ska vara öppet även på 
sommaren. Personen vill att kommunen ska öka budgeten för badhuset så att det ska kunna 
anställas fler vilket ska möjliggöra att badhuset hålls öppet på sommaren samt eventuellt utöka 
öppettiderna under övriga året. 

Förslagslämnaren menar att ökade öppettider bland annat skulle främja kommuninvånares 
simkunnighet samt göra Tidaholms kommun mer attraktiv att bo i. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 101/2022, att remittera Tidaholmsförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 104/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt sitt reglemente uppdrag att ansvara för inomhusbad. 
Inomhusbadet finns i Forshallen och verkamheten är öppen från mitten av augusti till mitten av 
juni. Under cirka åtta veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. Under 
dessa veckor har personalen sin semester vilket innebär att det inte behövs några 
semestervikarier verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset visar tydligt att besöksfrekvensen 
ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att efterfrågan på att kunna 
bada inomhus under sommaren är mycket låg. 

Om Tidaholmsförslaget skulle bifallas behöver nämnden fatta beslut om en ambitionshöjning 
eftersom det skulle få stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela 
sommaren krävs budget för semestervikarier. Även verksamhetsvaktmästarorganisationen skulle 
behöva semestervikarier då ordinarie personal har semester eller är utlånade till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom besöksfrekvensen är låg under försommaren och tidig 
höst blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och kommer inte kunna 
kompensera för ökade personalkostnader. Ambitionshöjningen skulle även innebära förhöjda 
energikostnader då perioden för uppvärmning av badvatten utökas samtidigt som kostnader för 
ökad rening också kan tillkomma. 
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Nämndens samlade bedömning är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet 
på sommaren samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De 
två största effekterna är: 

• Ekonomiska konsekvenser då det skulle innebära ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal samt täckning för en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget avslås. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2022 ”Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla 

badhuset öppet på sommaren”, 2022-12-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 

Sändlista 
Förslagslämnaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 104 Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla 
badhuset öppet på sommaren 
KFN 2022/92 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Tidaholmsförslaget om att hålla badhuset 
öppet på sommaren till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Tidaholmsförslaget innebär ett förslag om att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset 
Forshallen så de kan anställa fler och hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och 
eventuellt utöka öppettiderna resten av året. Ett badhus öppet hela året främjar 
kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett stort plus för kommunen. 
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada 
inomhus istället för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, 
gör kommunen attraktiv att bo i. 

Förslaget har initierats av en medborgare i Tidaholms kommun och har fått fler än 50 röster. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad. Inomhusbadet finns i 
Forshallen och består av en 25-meters simbassäng, en 16-meters bassäng med undervisningsdel 
och djupdel, en relaxavdelning samt en motionshall. Verksamheten är öppen från mitten av augusti 
till mitten av juni. Under cirka 8 veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. 
Därutöver förläggs semesterperioden för personalen under dessa veckor. Detta innebär att inga 
semestervikarier behövs i verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset Forshallen visar tydligt att 
besöksfrekvensen ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att 
efterfrågan på att kunna bada inomhus under sommaren är mycket låg. 
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Statistiken baseras på antalet sålda entréer för bad och motion. Årskort är ej inräknade då 
entrésystemet inte varit i bruk. Under juli månad har det varit stängt. December 2021 var stängd 
med anledning av renovering samt pandemi vilket påverkade även januaris siffror negativt. 
Eftersom badhuset är öppet halva juni och augusti har siffrorna för dessa månader dubblats för att 
statistiken ska överensstämma med övriga månader. Statistiken i diagrammet över sålda entréer 
för bad och motion visar hur besöksantalet sjunker mars till juni och hur den ökar augusti till 
oktober. 

Nämnden behöver fatta beslut om ambitionshöjning om Tidaholmsförslaget ska bifallas eftersom 
det får stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela sommaren krävs 
budget för semestervikarier. Detta finns inte idag. Eftersom besöksfrekvensen är låg under 
försommaren och tidig höst så blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och 
kommer inte att kunna kompensera för ökade personalkostnader. Andra kostnader för ökad 
rening kan också tillkomma. Även i verksamhetsvaktmästarorganisationen behövs semestervikarie 
då ordinarie personal har semester eller är utlånade till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att behov av driftstopp föreligger under några veckor 
per år för underhåll och servicearbeten. Förvaltningen bedömer också att man behöver ta in 
vikarier över sommaren då ordinarie personal har semester under den stängda perioden. Det 
innebär också förhöjda energikostnader då perioden för uppvärmningen av badvattnet utökas.  

Bedömningen är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet på sommaren 
samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De två största 
effekterna är: 

• Ekonomiska konsekvenser då det innebär ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal och en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 
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Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att e-förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 107/2022 ”Beslut om 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/92 

2022-10-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset 
öppet på sommaren 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget avslås.  
alternativt 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget bifalls och 
ska inkluderas i kommande budgetprocess. 

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Tidaholmsförslaget om att hålla badhuset 
öppet på sommaren till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Utredning 
Tidaholmsförslaget innebär ett förslag om att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset 
Forshallen så de kan anställa fler och hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och 
eventuellt utöka öppettiderna resten av året. Ett badhus öppet hela året främjar 
kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett stort plus för kommunen. 
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada 
inomhus istället för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, 
gör kommunen attraktiv att bo i. 

Förslaget har initierats av en medborgare i Tidaholms kommun och har fått fler än 50 röster. 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente ingår att bedriva inomhusbad. Inomhusbadet finns i 
Forshallen och består av en 25-meters simbassäng, en 16-meters bassäng med undervisningsdel 
och djupdel, en relaxavdelning samt en motionshall. Verksamheten är öppen från mitten av augusti 
till mitten av juni. Under cirka 8 veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. 
Därutöver förläggs semesterperioden för personalen under dessa veckor. Detta innebär att inga 
semestervikarier behövs i verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset Forshallen visar tydligt att 
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besöksfrekvensen ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att 
efterfrågan på att kunna bada inomhus under sommaren är mycket låg. 

 

Statistiken baseras på antalet sålda entréer för bad och motion. Årskort är ej inräknade då 
entrésystemet inte varit i bruk. Under juli månad har det varit stängt. December 2021 var stängd 
med anledning av renovering samt pandemi vilket påverkade även januaris siffror negativt. 
Eftersom badhuset är öppet halva juni och augusti har siffrorna för dessa månader dubblats för att 
statistiken ska överensstämma med övriga månader. Statistiken i diagrammet över sålda entréer 
för bad och motion visar hur besöksantalet sjunker mars till juni och hur den ökar augusti till 
oktober. 

Nämnden behöver fatta beslut om ambitionshöjning om Tidaholmsförslaget ska bifallas eftersom 
det får stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela sommaren krävs 
budget för semestervikarier. Detta finns inte idag. Eftersom besöksfrekvensen är låg under 
försommaren och tidig höst så blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och 
kommer inte att kunna kompensera för ökade personalkostnader. Andra kostnader för ökad 
rening kan också tillkomma. Även i verksamhetsvaktmästarorganisationen behövs semestervikarie 
då ordinarie personal har semester eller är utlånade till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att behov av driftstopp föreligger under några veckor 
per år för underhåll och servicearbeten. Förvaltningen bedömer också att man behöver ta in 
vikarier över sommaren då ordinarie personal har semester under den stängda perioden. Det 
innebär också förhöjda energikostnader då perioden för uppvärmningen av badvattnet utökas.  

Barnrättsbedömning 
Beslutet rör alla barn 0-18 år i Tidaholms kommun. Beslutet rör artikel 28 och 31 i 
Barnkonventionen - Barnets rätt till utbildning och barnets rätt till lek, vila och fritid. Bedömningen 
är att barns rätt till utbildning och fritid tillgodoses genom grundskolornas simundervisning i 
badhuset och sommarsimskolan. Alla barn som vill får plats på sommarsimskolan.  
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Utredningens slutsatser 
Bedömningen är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet på sommaren 
samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De två största 
effekterna är: 

• Ekonomiska konsekvenser då det innebär ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal och en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 

Förvaltningen lämnar med anledning av utredningens slutsatser två olika förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag 
om att hålla badhuset öppet på sommaren 
KS 2022/239 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till kultur- och fritidsnämnden 

för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera Tidaholmsförslaget till kultur- 

och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-12-28. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på 

sommaren”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-09-20. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2022-07-07 08:16:59

Ärendeutskrift

Ärende 2089

Skapat 2022-06-19 av Christina Gustavsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Kultur, turism och fritid

Rubrik
Hålla Forshallen öppet på sommaren

Hela förslaget
Jag föreslår att kommunen skulle höja anslag/budget för badhuset Forshallen så de kan anställa �er och
hålla öppet badhuset under sommaren i framtiden och eventuellt utöka öppettiderna resten av året.  
Ett badhus öppet hela året främjar kommuninvånares simkunnighet som alltid är mycket viktig och är ett
stort plus för kommunen.  
En del har inte råd eller har tillgång till bil för att bada på annan ort. En del föredrar att bada inomhus istället
för utomhus och att ha ett badhus på smidigt avstånd, speciellt för barnfamiljer, gör kommunen attraktiv att
bo i.

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar

Slutdatum
2022-09-19

Förslagslämnare
Christina Gustavsson

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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§ 53 Beslut om utredning om inrättande av 
ungdomsfullmäktige 
KS 2022/279 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga utredningen till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att bifalla en motion från Zelal-Sara Yesildeniz, då (-) nu 
(VT), Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) om inrättande av ett ungdomsfullmäktige i 
Tidaholms kommun. Motionärerna framhåller bland annat att ungdomar i kommunen i dagsläget 
inte har någon möjlighet till direktkontakt och kontinuerlig dialog med ledande politiker och 
tjänstepersoner, samtidigt som Tidaholms kommun är med i arbetet med Agenda 2030 vars 16:e 
mål handlar om att se till att alla människor ska ha samma möjlighet att utöva inflytande och 
ansvarsutkrävande av beslutsfattande personer. Motionärerna menar att det är hög tid att 
Tidaholms kommun ger ungdomar möjlighet att påverka politiska beslut som direkt eller indirekt 
rör deras vardag. 

Motionärerna framhåller att flera av landets kommuner har inrättat ett ungdomsfullmäktige som 
syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor som berör deras vardag och stimulerar 
deras intresse för demokrati och politik. Ett ungdomsfullmäktige gör det, enligt motionärerna, 
möjligt för ungdomarna att argumentera för och driva frågor som de anser är viktiga samtidigt 
som ungdomsfullmäktige agerar rådgivande organ åt kommunens styrelser och nämnder. 

Det motionärerna yrkade på, och som kommunfullmäktige beslutade att bifalla, var att 
kommunfullmäktige skulle besluta att: 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun som ska verka som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att ungdomsfullmäktige placeras under 
kommunstyrelsen. 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att tillse att en ungdomssamordnare utses och 
underställs kommunstyrelsen. 

Ungdomsfullmäktige är ett sätt att, i kommuner, arbeta med att öka möjligheten för ungdomar att 
påverka kommunens politik, en sorts ungdomsråd, där arbetssättet är tänkt att efterlikna det i 
kommunfullmäktige. Inrättandet av ett ungdomsfullmäktige syftar ofta till att ge ungdomar insikt i 
demokratiska processer och till att öka intresset för den lokala politiken bland ungdomar samt till 
att främja bättre kommunikation mellan lokala politiker och ungdomar. 

Det finns inte reglerat någonstans hur ett ungdomsfullmäktige ska hanteras utan det är upp till de 
kommuner som väljer att införa det att ta fram reglemente och andra styrdokument för att 
bestämma ramar och arbetssätt. Utgångspunkten brukar vara att arbetssättet ska likna det som 
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finns i kommunfullmäktige och ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige utses genom val. 
Ungdomsfullmäktige sammanträder regelbundet och går efter en dagordning med ämnen som 
ungdomsfullmäktige väljer. Det brukar finnas möjlighet för kommunstyrelsen och nämnderna att 
inhämta yttrande från ungdomsfullmäktige i ärenden ungdomars synpunkter är särskilt relevanta. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med sju kommuner som har inrättat 
ungdomsfullmäktige för att få en uppfattning av vilka resurser som krävs för att driva det. 
Förvaltningens undersökning visar följande: 

Samtliga tillfrågade kommuner har minst en tjänsteperson som har i uppdrag att arbeta med 
ungdomsfullmäktige. Den avsatta arbetstiden är olika i de olika kommunerna, den kommun vars 
tjänsteperson lägger ner minst arbetstid på ungdomsfullmäktige har 15 procent av tjänsten avsatt, 
flera av kommunerna har runt 50 procents tjänst avsatt och några kommuner har tjänstepersoner 
som arbetar 100 procent med ungdomsfullmäktige. Gemensamt för de flesta av de tillfrågade 
kommunerna är att det, förutom tjänstepersonen/tjänstepersonerna som har till uppgift att arbeta 
koncentrerat med ungdomsfullmäktige, även finns andra tjänstepersoner ute i organisationen som 
lägger ner arbetstid på bland annat att identifiera ärenden som kan vara relevanta för 
ungdomsfullmäktige att bereda, handlägga ärenden samt stötta upp i valet. 

De tillfrågade kommunerna har, förutom kostnad för tjänstepersonerna som arbetar med 
ungdomsfullmäktige, även budgeterat pengar som ungdomsfullmäktige har till sitt förfogande. 
Budgeten varierar i de olika kommunerna mellan 100 000 kronor och 500 000 kronor per år. 
Pengarna används dels till arvoden, förtäring och aktiviteter för de som är invalda i 
ungdomsfullmäktige men ungdomsfullmäktige har också en pott pengar avsatt för att bevilja olika 
typer av ekonomiska bidrag till ansökningar som de tar emot. 

Organisatoriskt är ungdomsfullmäktige placerat på olika ställen i de tillfrågade kommunerna.  I 
några kommuner är det kommunstyrelsen som ansvarar medan ansvaret i andra kommuner ligger 
i kultur- och fritidsnämnd, social- och omvårdnadsnämnd eller barn- och utbildningsnämnd. 

Samtliga tillfrågade kommuner framhåller vikten av att ha tjänstepersoner som har tillräckligt 
mycket tid avsatt för att arbeta med ungdomsfullmäktige för att det ska bli framgångsrikt samt att 
det finns en riktig budget avsatt så att ungdomarna känner att de har möjlighet att påverka på ett 
konkret sätt, till exempel genom att bevilja bidrag till projekt som ansöker om pengar. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. Organisationen 
är slimmad som den är och det finns ingen tjänsteperson på kommunledningsförvaltningen som 
har plats för uppdraget i sin nuvarande tjänst. Det skulle krävas en nyrekrytering vilket bedöms 
mindre aktuellt med tanke på den anställningsrestriktion som kommunstyrelsen införde  
2022-11-09. Förvaltningen kan inte uttala sig om hur det ser ut på andra nämnder men med tanke 
på det ekonomiska läget som kommunen befinner sig i bedömer förvaltningen att det är mindre 
troligt att det finns utrymme i befintliga tjänster där heller. Det skulle troligen krävas 
nyrekrytering även på annan förvaltning. Förutom att det behöver budgeteras för tjänstepersoner 
som skulle arbeta med frågan skulle det även behöva budgeteras pengar som ungdomsfullmäktige 
skulle förfoga över. Utredningen visar att budgeten i övriga kommuner ligger på mellan 100 000 
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kronor och 500 000 kronor per år. Det betyder att det i sådana fall krävs en politisk prioritering 
av budgetmedlen samtidigt som kommunstyrelsen och samtliga nämnder redan står inför 
anpassningsåtgärder. 

Angående var ett ungdomsfullmäktige skulle placeras har de olika kommunerna gjort olika. Om 
det skulle placeras under en nämnd skulle den nämnden behöva yttra sig i frågan innan beslut om 
inrättande fattas. 

Kommunen har sedan snart ett år tillbaka haft en grupp unga kommunutvecklare anställda. Sex 
ungdomar är anställda för att hjälpa till att utveckla kommunen och de har arbetat några timmar i 
månaden sedan mars förra året. Två av de unga kommunutvecklarna fick i uppdrag att göra en 
utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt för unga att påverka i Tidaholms 
kommun. Tanken var att ungdomarna, med sin erfarenhet av att vara unga och sina kontakter med 
andra ungdomar, skulle ta fram förslag på sätt för unga att vara med och påverka. Utifrån sina 
funderingar och åsikter har kommunutvecklarna tagit fram en utredning som bifogas som 
inspiration. Kommunledningsförvaltningen har inte utrett kommunutvecklarnas förslag ytterligare. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga 

utredningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15/2023 ”Beslut om utredning om inrättande 

av ungdomsfullmäktige”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av möjlighet att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-03. 
 Unga kommunutvecklares utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt 

för unga att påverka i Tidaholms kommun, 2022-09-20. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 132/2021 ”Beslut om besvarande av motion om att utreda 

inrättandet av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun”, 2021-10-25 (ärendenr: 
2020/371). 

 Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 2020-10-26 
(ärendenr: 2020/371). 
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§ 15 Beslut om utredning om inrättande av 
ungdomsfullmäktige 
KS 2022/279 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga 

utredningen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att bifalla en motion från Zelal-Sara Yesildeniz, då (-) nu 
(VT), Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) om inrättande av ett ungdomsfullmäktige i 
Tidaholms kommun. Motionärerna framhåller bland annat att ungdomar i kommunen i dagsläget 
inte har någon möjlighet till direktkontakt och kontinuerlig dialog med ledande politiker och 
tjänstepersoner, samtidigt som Tidaholms kommun är med i arbetet med Agenda 2030 vars 16:e 
mål handlar om att se till att alla människor ska ha samma möjlighet att utöva inflytande och 
ansvarsutkrävande av beslutsfattande personer. Motionärerna menar att det är hög tid att 
Tidaholms kommun ger ungdomar möjlighet att påverka politiska beslut som direkt eller indirekt 
rör deras vardag. 

Motionärerna framhåller att flera av landets kommuner har inrättat ett ungdomsfullmäktige som 
syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor som berör deras vardag och stimulerar 
deras intresse för demokrati och politik. Ett ungdomsfullmäktige gör det, enligt motionärerna, 
möjligt för ungdomarna att argumentera för och driva frågor som de anser är viktiga samtidigt 
som ungdomsfullmäktige agerar rådgivande organ åt kommunens styrelser och nämnder. 

Det motionärerna yrkade på, och som kommunfullmäktige beslutade att bifalla, var att 
kommunfullmäktige skulle besluta att: 

• kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun som ska verka som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 

• kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att ungdomsfullmäktige placeras under 
kommunstyrelsen. 

• kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att tillse att en ungdomssamordnare utses och 
underställs kommunstyrelsen. 

Ungdomsfullmäktige är ett sätt att, i kommuner, arbeta med att öka möjligheten för ungdomar att 
påverka kommunens politik, en sorts ungdomsråd, där arbetssättet är tänkt att efterlikna det i 
kommunfullmäktige. Inrättandet av ett ungdomsfullmäktige syftar ofta till att ge ungdomar insikt i 
demokratiska processer och till att öka intresset för den lokala politiken bland ungdomar samt till 
att främja bättre kommunikation mellan lokala politiker och ungdomar. 

Det finns inte reglerat någonstans hur ett ungdomsfullmäktige ska hanteras utan det är upp till de 
kommuner som väljer att införa det att ta fram reglemente och andra styrdokument för att 
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bestämma ramar och arbetssätt. Utgångspunkten brukar vara att arbetssättet ska likna det som 
finns i kommunfullmäktige och ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige utses genom val. 
Ungdomsfullmäktige sammanträder regelbundet och går efter en dagordning med ämnen som 
ungdomsfullmäktige väljer. Det brukar finnas möjlighet för kommunstyrelsen och nämnderna att 
inhämta yttrande från ungdomsfullmäktige i ärenden ungdomars synpunkter är särskilt relevanta. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med sju kommuner som har inrättat 
ungdomsfullmäktige för att få en uppfattning av vilka resurser som krävs för att driva det. 
Förvaltningens undersökning visar följande: 

Samtliga tillfrågade kommuner har minst en tjänsteperson som har i uppdrag att arbeta med 
ungdomsfullmäktige. Den avsatta arbetstiden är olika i de olika kommunerna, den kommun vars 
tjänsteperson lägger ner minst arbetstid på ungdomsfullmäktige har 15 procent av tjänsten avsatt, 
flera av kommunerna har runt 50 procents tjänst avsatt och några kommuner har tjänstepersoner 
som arbetar 100 procent med ungdomsfullmäktige. Gemensamt för de flesta av de tillfrågade 
kommunerna är att det, förutom tjänstepersonen/tjänstepersonerna som har till uppgift att arbeta 
koncentrerat med ungdomsfullmäktige, även finns andra tjänstepersoner ute i organisationen som 
lägger ner arbetstid på bland annat att identifiera ärenden som kan vara relevanta för 
ungdomsfullmäktige att bereda, handlägga ärenden samt stötta upp i valet. 

De tillfrågade kommunerna har, förutom kostnad för tjänstepersonerna som arbetar med 
ungdomsfullmäktige, även budgeterat pengar som ungdomsfullmäktige har till sitt förfogande. 
Budgeten varierar i de olika kommunerna mellan 100 000 kronor och 500 000 kronor per år. 
Pengarna används dels till arvoden, förtäring och aktiviteter för de som är invalda i 
ungdomsfullmäktige men ungdomsfullmäktige har också en pott pengar avsatt för att bevilja olika 
typer av ekonomiska bidrag till ansökningar som de tar emot. 

Organisatoriskt är ungdomsfullmäktige placerat på olika ställen i de tillfrågade kommunerna.  I 
några kommuner är det kommunstyrelsen som ansvarar medan ansvaret i andra kommuner ligger 
i kultur- och fritidsnämnd, social- och omvårdnadsnämnd eller barn- och utbildningsnämnd. 

Samtliga tillfrågade kommuner framhåller vikten av att ha tjänstepersoner som har tillräckligt 
mycket tid avsatt för att arbeta med ungdomsfullmäktige för att det ska bli framgångsrikt samt att 
det finns en riktig budget avsatt så att ungdomarna känner att de har möjlighet att påverka på ett 
konkret sätt, till exempel genom att bevilja bidrag till projekt som ansöker om pengar. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. Organisationen 
är slimmad som den är och det finns ingen tjänsteperson på kommunledningsförvaltningen som 
har plats för uppdraget i sin nuvarande tjänst. Det skulle krävas en nyrekrytering vilket bedöms 
mindre aktuellt med tanke på den anställningsrestriktion som kommunstyrelsen införde  
2022-11-09. Förvaltningen kan inte uttala sig om hur det ser ut på andra nämnder men med tanke 
på det ekonomiska läget som kommunen befinner sig i bedömer förvaltningen att det är mindre 
troligt att det finns utrymme i befintliga tjänster där heller. Det skulle troligen krävas 
nyrekrytering även på annan förvaltning. Förutom att det behöver budgeteras för tjänstepersoner 
som skulle arbeta med frågan skulle det även behöva budgeteras pengar som ungdomsfullmäktige 
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skulle förfoga över. Utredningen visar att budgeten i övriga kommuner ligger på mellan 100 000 
kronor och 500 000 kronor per år. Det betyder att det i sådana fall krävs en politisk prioritering 
av budgetmedlen samtidigt som kommunstyrelsen och samtliga nämnder redan står inför 
anpassningsåtgärder. 

Angående var ett ungdomsfullmäktige skulle placeras har de olika kommunerna gjort olika. Om 
det skulle placeras under en nämnd skulle den nämnden behöva yttra sig i frågan innan beslut om 
inrättande fattas. 

Kommunen har sedan snart ett år tillbaka haft en grupp unga kommunutvecklare anställda. Sex 
ungdomar är anställda för att hjälpa till att utveckla kommunen och de har arbetat några timmar i 
månaden sedan mars förra året. Två av de unga kommunutvecklarna fick i uppdrag att göra en 
utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt för unga att påverka i Tidaholms 
kommun. Tanken var att ungdomarna, med sin erfarenhet av att vara unga och sina kontakter med 
andra ungdomar, skulle ta fram förslag på sätt för unga att vara med och påverka. Utifrån sina 
funderingar och åsikter har kommunutvecklarna tagit fram en utredning som bifogas som 
inspiration. Kommunledningsförvaltningen har inte utrett kommunutvecklarnas förslag ytterligare. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga 

utredningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av möjlighet att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-03. 
 Unga kommunutvecklares utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt 

för unga att påverka i Tidaholms kommun, 2022-09-20. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 132/2021 ”Beslut om besvarande av motion om att utreda 

inrättandet av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun”, 2021-10-25 (ärendenr: 
2020/371). 

 Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 2020-10-26 
(ärendenr: 2020/371). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/279 

2023-02-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Utredning av möjlighet att inrätta 
ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga utredningen till 
handlingarna.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att bifalla en motion från Zelal-Sara Yesildeniz, då (-) nu 
(VT), Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) om inrättande av ett ungdomsfullmäktige i 
Tidaholms kommun. Motionärerna framhåller bland annat att ungdomar i kommunen i dagsläget 
inte har någon möjlighet till direktkontakt och kontinuerlig dialog med ledande politiker och 
tjänstepersoner, samtidigt som Tidaholms kommun är med i arbetet med Agenda 2030 vars 16:e 
mål handlar om att se till att alla människor ska ha samma möjlighet att utöva inflytande och 
ansvarsutkrävande av beslutsfattande personer. Motionärerna menar att det är hög tid att 
Tidaholms kommun ger ungdomar möjlighet att påverka politiska beslut som direkt eller indirekt 
rör deras vardag. 

Motionärerna framhåller att flera av landets kommuner har inrättat ett ungdomsfullmäktige som 
syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor som berör deras vardag och stimulerar 
deras intresse för demokrati och politik. Ett ungdomsfullmäktige gör det, enligt motionärerna, 
möjligt för ungdomarna att argumentera för och driva frågor som de anser är viktiga samtidigt 
som ungdomsfullmäktige agerar rådgivande organ åt kommunens styrelser och nämnder. 

Det motionärerna yrkade på, och som kommunfullmäktige beslutade att bifalla, var att 
kommunfullmäktige skulle besluta att: 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun som ska verka som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att ungdomsfullmäktige placeras under 
kommunstyrelsen. 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att tillse att en ungdomssamordnare utses och 
underställs kommunstyrelsen. 

Utredning 
Ungdomsfullmäktige är ett sätt att, i kommuner, arbeta med att öka möjligheten för ungdomar att 
påverka kommunens politik, en sorts ungdomsråd, där arbetssättet är tänkt att efterlikna det i 
kommunfullmäktige. Inrättandet av ett ungdomsfullmäktige syftar ofta till att ge ungdomar insikt i 
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demokratiska processer och till att öka intresset för den lokala politiken bland ungdomar samt till 
att främja bättre kommunikation mellan lokala politiker och ungdomar. 

Det finns inte reglerat någonstans hur ett ungdomsfullmäktige ska hanteras utan det är upp till de 
kommuner som väljer att införa det att ta fram reglemente och andra styrdokument för att 
bestämma ramar och arbetssätt. Utgångspunkten brukar vara att arbetssättet ska likna det som 
finns i kommunfullmäktige och ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige utses genom val. 
Ungdomsfullmäktige sammanträder regelbundet och går efter en dagordning med ämnen som 
ungdomsfullmäktige väljer. Det brukar finnas möjlighet för kommunstyrelsen och nämnderna att 
inhämta yttrande från ungdomsfullmäktige i ärenden ungdomars synpunkter är särskilt relevanta. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med sju kommuner som har inrättat 
ungdomsfullmäktige för att få en uppfattning av vilka resurser som krävs för att driva det. 
Förvaltningens undersökning visar följande: 

Samtliga tillfrågade kommuner har minst en tjänsteperson som har i uppdrag att arbeta med 
ungdomsfullmäktige. Den avsatta arbetstiden är olika i de olika kommunerna, den kommun vars 
tjänsteperson lägger ner minst arbetstid på ungdomsfullmäktige har 15 procent av tjänsten avsatt, 
flera av kommunerna har runt 50 procents tjänst avsatt och några kommuner har tjänstepersoner 
som arbetar 100 procent med ungdomsfullmäktige. Gemensamt för de flesta av de tillfrågade 
kommunerna är att det, förutom tjänstepersonen/tjänstepersonerna som har till uppgift att arbeta 
koncentrerat med ungdomsfullmäktige, även finns andra tjänstepersoner ute i organisationen som 
lägger ner arbetstid på bland annat att identifiera ärenden som kan vara relevanta för 
ungdomsfullmäktige att bereda, handlägga ärenden samt stötta upp i valet. 

De tillfrågade kommunerna har, förutom kostnad för tjänstepersonerna som arbetar med 
ungdomsfullmäktige, även budgeterat pengar som ungdomsfullmäktige har till sitt förfogande. 
Budgeten varierar i de olika kommunerna mellan 100 000 kronor och 500 000 kronor per år. 
Pengarna används dels till arvoden, förtäring och aktiviteter för de som är invalda i 
ungdomsfullmäktige men ungdomsfullmäktige har också en pott pengar avsatt för att bevilja olika 
typer av ekonomiska bidrag till ansökningar som de tar emot. 

Organisatoriskt är ungdomsfullmäktige placerat på olika ställen i de tillfrågade kommunerna.  I 
några kommuner är det kommunstyrelsen som ansvarar medan ansvaret i andra kommuner ligger 
i kultur- och fritidsnämnd, social- och omvårdnadsnämnd eller barn- och utbildningsnämnd. 

Samtliga tillfrågade kommuner framhåller vikten av att ha tjänstepersoner som har tillräckligt 
mycket tid avsatt för att arbeta med ungdomsfullmäktige för att det ska bli framgångsrikt samt att 
det finns en riktig budget avsatt så att ungdomarna känner att de har möjlighet att påverka på ett 
konkret sätt, till exempel genom att bevilja bidrag till projekt som ansöker om pengar. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. Organisationen 
är slimmad som den är och det finns ingen tjänsteperson på kommunledningsförvaltningen som 
har plats för uppdraget i sin nuvarande tjänst. Det skulle krävas en nyrekrytering vilket bedöms 
mindre aktuellt med tanke på den anställningsrestriktion som kommunstyrelsen införde  
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2022-11-09. Förvaltningen kan inte uttala sig om hur det ser ut på andra nämnder men med tanke 
på det ekonomiska läget som kommunen befinner sig i bedömer förvaltningen att det är mindre 
troligt att det finns utrymme i befintliga tjänster där heller. Det skulle troligen krävas 
nyrekrytering även på annan förvaltning. Förutom att det behöver budgeteras för tjänstepersoner 
som skulle arbeta med frågan skulle det även behöva budgeteras pengar som ungdomsfullmäktige 
skulle förfoga över. Utredningen visar att budgeten i övriga kommuner ligger på mellan 100 000 
kronor och 500 000 kronor per år. Det betyder att det i sådana fall krävs en politisk prioritering 
av budgetmedlen samtidigt som kommunstyrelsen och samtliga nämnder redan står inför 
anpassningsåtgärder. 

Angående var ett ungdomsfullmäktige skulle placeras har de olika kommunerna gjort olika. Om 
det skulle placeras under en nämnd skulle den nämnden behöva yttra sig i frågan innan beslut om 
inrättande fattas. 

Kommunen har sedan snart ett år tillbaka haft en grupp unga kommunutvecklare anställda. Sex 
ungdomar är anställda för att hjälpa till att utveckla kommunen och de har arbetat några timmar i 
månaden sedan mars förra året. Två av de unga kommunutvecklarna fick i uppdrag att göra en 
utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt för unga att påverka i Tidaholms 
kommun. Tanken var att ungdomarna, med sin erfarenhet av att vara unga och sina kontakter med 
andra ungdomar, skulle ta fram förslag på sätt för unga att vara med och påverka. Utifrån sina 
funderingar och åsikter har kommunutvecklarna tagit fram en utredning som bifogas som 
inspiration. Kommunledningsförvaltningen har inte utrett kommunutvecklarnas förslag ytterligare. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet rör barn i åldrarna 12 till 19 år. Artikel 12 i barnkonventionen är aktuell ”Barnet har rätt 
att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad”. Ett inrättande av ett ungdomsfullmäktige skulle 
ge ökad möjlighet till delaktighet för barn i det aktuella åldersspannet. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Unga kommunutvecklares utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt 

för unga att påverka i Tidaholms kommun, 2022-09-20. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 132/2021 ”Beslut om besvarande av motion om att utreda 

inrättandet av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun”, 2021-10-25 (ärendenr: 
2020/371). 

 Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 2020-10-26 
(ärendenr: 2020/371). 
 

Sändlista 
Motionärerna 
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Alternativ 1 - Ung kommunfullmäktige  
 
2 elever från varje årskurs 7–3 (högstadiet till gymnasiet) utses till att medverka i ett ungt 
kommunfullmäktige.  Eleverna blir informerade i skolan med brev och en muntlig förklaring på 
begreppet ungt kommunfullmäktige.   
 
På brevet finns information om yrket, kontakt och även en intresseanmälan.  
 
Intresseanmälan: namn, årskurs, telefonnummer, mejl och en skrivyta för en förklaring till varför just 
jag ska få medverka i ett ungt kommunfullmäktige.  
 
Intresseanmälan lämnas sedan till mentorn som sedan lämnar till ansvarig på kommunhuset.  
 
För Tidaholms ungdomar som ej går i skola i Tidaholm skickas information till hemadress. 
Intresseanmälan sker då till mejadress som är angivet på informationsbladet.  
 
På informationspappret finns en mall för hur din anmälan ska se ut.  
 
Ansvariga i kommunen kollar sedan igenom anmälningarna och väljer ut 2 ur varder årskurs.  Mejl 
och sms skickas sedan till valda ungdomar.  
 
Fördelar  
 
Genom att ha ett ungt kommunfullmäktige får ungdomar en chans att påverka kommunens beslut, 
man ger ungdomar en inblick i politiken vilket leder till ökat politiskt intresse och engagemang.  
 
Man skapar gemenskap genom att ha en grupp som tillsammans avgör beslut och man lär ungdomar 
att ta ansvar samt stå för sina åsikter.   
 
Genom att ha ett ung kommunfullmäktige kan man få en direkt syn på vissa samhällsfrågor som 
skola, sociala platser osv då det är där ungdomar vistas, ungdomar kan se saker ur ett annat 
perspektiv.  
 
Man vet att man har ett visst antal ungdomar man kan lita på och som ger seriösa svar, att de är 
insatta i frågorna och lägger ner tid på att frågorna ska behandlas korrekt.  
 
Nackdelar   
 
Genom att ha ett ungt kommunfullmäktige läggs mycket press på de ungdomar som ska delta, man 
ska hinna vara politiskt insatt samtidigt som skola och ev. fritidsintressen.  
 
Deltagande kan falla för att man endast tycker som majoriteten, informella ledare kan skapas vilket 
kan leda till ökad risk för grupptryck.  
 
Endast en liten population av stadens ungdomar får vara med och påverka, till skillnad från vissa 
övriga alternativ.   
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Alternativ 2 - Röstning via APP 
 
Tidaholm skapar en APP för stadens invånare.   
 
Här kan du läsa information, kommande event, information om stadens fritidsaktiviteter, nyheter 
och mycket mer.  På denna APP finns ”påverka”, här kan ungdomar vara med och rösta i olika 
samhällsfrågor. Det finns ett chattrum där ungdomar kan diskutera den aktuella frågan vilket ger 
erfarenhet av att debattera vilket bidrar till ett politiskt intresse.   
 
Appen uppdateras med jämna mellanrum och notiser skickas ut när en ny röstning publiceras. På 
Appen visas även hur röstningen påverkat och resultatet efter avslutad röstning.   
 
Alternativ på appar komunen kan använda sig av: https://minkommunapp.se/   
 
”Min Kommunapp är en tjänst som underlättar informationsdistributionen till kommunens invånare. 
Administratörer för er kommun skapar en app som kommunens invånare får tillgång till. I appen kan 
administratörerna skapa utskick, lägga upp kontakter och lägga till extra funktionalitet. Kommunens 
invånare ser alla förändringar i appen i realtid och när utskick skapas så skickas också notiser ut, så 
att de alltid är uppdaterade om allt som händer i kommunen! Invånarna väljer själv vilka av era notis-
teman som de vill prenumerera på vilket gör att de alltid uppskattar när de får en notis ifrån er.” 
Hämtat från https://minkommunapp.se/.   
 
Fördelar   
 
Vid röstning via app kommer alla stadens ungdomar ha chans att påverka, man kan vara anonym och 
risken för grupptryck minskar. De behöver inte lägga större vikt i att sätta sig in i frågorna utan kan 
välja hur insatt man vill vara.  
 
Det blir lättare att föra statistik och redogöra vad ungdomarna vill.  
 
Alla kan känna sig delaktiga.  
 
Ungdomar kan diskutera anonymt vilket leder till att alla vågar delta.  
 
Nackdelar   
 
För få som laddar ner och använder sig av appen.  
 
Bristande intresse från ungdomar att ständigt delta i röstningar.  
 
Chattrummet används till annat än diskussioner angående den specifika frågan.  
 
Opassande ord används i chattrum.   
 

Alternativ 3 - Röstning via brev hem 
 
Alla ungdomar mellan 13–18 får ett brev hem, en typ av frågeformulär.   
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På detta brev finns olika samhällsfrågor med alternativa lösningar som ungdomarna ska hjälpa till att 
rösta fram.   
 
Frågeformuläret är utformat med fråga, kryssalternativ på lösningar och en skrivrad där man kan 
skriva med eget alternativ. De frågor som är skrivna på brevet kommer politikerna fram till, även 
dom framtagna kryssalternativen.   
 
Genom detta tillvägagångsätt kan ungdomar påverka utan att behöva bli för insatta, det tar kort tid 
och alla får chans att påverka.   
 
Breven undertecknas sedan med namn och årskurs, det blir då lätt att föra statistik på hur de olika 
åldrarna röstar.  
 
Breven lämnas sedan till speciellt framtagen brevlåda vid kommunhuset.   
 
Fördelar 
 
Man vet säkert innan att alla ungdomar inom Tidaholms kommun mellan ålder 13–18 är informerade 
och har fått chansen att vara med och rösta. Vilket ej kan garanteras i föregående alternativ pga. 
eventuell frånvaro från skola eller att man ej laddat ner kommunappen.   
 
Lätt att föra statistik.  
 
Frågorna är redan framtagna och även förslagen vilket gör att det går snabbt att svara på, vilket 
troligen uppskattas av ungdomar.  
 
Nackdelar   
 
Dåligt ur miljösynpunkt då det blir många papper som ska skrivas ut och skickas.  
 
Vissa kommer glömma att lämna in brevet efter de svarat på frågorna.  
 
Ungdomarna får inte chans att bli fullt insatta då de redan får färdiga alternativ osv. (bra för de som 
ej vill engagera sig mer än nödvändigt men tråkigt för de som verkligen vill hjälpa till och få sin röst 
hörd).   
 

Alternativ 4  - Formulär i skolan 
 
Man får under mentorstid svara på ett formulär. Med olika frågor ang fritiden skolan eller 
försämringar/förbättringar men ven förnedringar. I slutet kommer en kommentarsruta där man kan 
skriva fritt. Som antingen kommunfullmäktige går igenom eller vi. Det bör vara anonymt och fungera 
på det sätt att man gör det hyfsat ofta vi har tänkt oss var 3dje månad. Formuläret bör fyllas i på 
grundskola samt gymnasieskola. Samarbeta med skolorna behövs då det kan komma sig att dem har 
annat inplanerat men det kommer alltid små hål och därför tänker vi att formuläret inte bör ta mer 
än 5 minuter att fylla i.   
 
  

33



 
Fördelar  
 
Alla fyller i den och gör den med hjälp av skolan. Man kan läsa av statistik och pga. att den är anonym 
så kan man få mer ärliga svar och vad ungdomarna tycker. 
  
Nackdelar  
 
Skolan kan ha klagomål på att skoltiden försvinner. Kommer bara åt ungdomarna som går på 
skolorna i Tidaholm. Kan även bli lite flummiga svar för att man fyller i dem slarvigt för att man vill få 
gå.  
 

Alternativ 5 - Digitalt frågeformulär 
 
Alla ungdomar mellan 13–18 får via sms en länk, denna länk leder till ett forms formulär.  
 
På detta formulär finns frågor politikerna vill ha ungdomarnas hjälp med, liksom alternativ 3 finns 
kryssalternativ med lösningar och även en skrivruta där eget förslag kan skrivas.   
 
Efter man svarat på formuläret skickas det in till ansvarig på kommunen som sedan kan föra 
statistiken.   
 
Formuläret är anonymt men man ska ange ålder, detta för att man ska kunna jämföra de olika svaren 
beroende på åldrar.   
 
Fördelar 
 
Smidigt och lättillgängligt då det skickas direkt till mobilen och sedan lämnas in direkt.  
 
Nackdelar   
 
Inte säkert att alla ungdomar har tillgång till mobil.   
 

Analys och slutsatser  
 
Jämförelse mellan de olika alternativen.  
 
Ur miljösynpunkt är några av de digitala alternativen alternativ 2, 4 och 5 bättre för en hållbar 
utveckling, det är även lättare då man lätt kan skicka ut ny information. Samt att det inte tappas bort. 
Vi anser också att alternativ 1 är ett roligare alternativ då det händer något och att ungdomarna 
skulle känna sig mer delaktiga på det sättet.   
 
Dem olika alternativen är bra och skiljer sig från varandra samtliga är bra på sitt sätt men har såklart 
sina brister. Vi själva föredrar antingen alternativ 1 eller alternativ 5.  
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Vi anser att alternativ 1 är roligast och intressantast då ungdomar får träffas, känna sig delaktiga 
samt få en inblick i hur politik fungerar, kan skapa framtida politiker till Tidaholms kommun.    
 
Alternativ 5 har bredast sträckning, går snabbt och är en enkel lösning. Alla ungdomar kommer kunna 
vara delaktiga och alla får ge sin åsikt/röst. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/371 

§ 132 Beslut om besvarande av motion om att utreda inrättandet 
av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  

- Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 225/2021 ”Beslut om besvarande av 

motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun”, 
2021-10-06. 

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

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

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

2020-10-26. 
 
Sändlista 
Motionären 
Kansliavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-03-08 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 Beslut om besvarande av motion om att 
inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
KS 2022/257 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) framhåller i en motion att det är viktigt för både 
fysisk och psykisk hälsa att röra på sig och att få möjlighet att delta i ett sammanhang. 
Motionärerna framhåller vidare att alla inte har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på grund av 
kostnaden för dessa. Motionärerna menar att en fritidsbank, som fungerar som ett bibliotek där 
det går att låna utrusning, har visat sig vara en fantastisk möjlighet för människor att kunna delta i 
fritidsaktiviteter på lika villkor samt att prova på olika aktiviteter utan att vara tvungen att köpa 
utrustning till allt. 

Motionärerna yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att 
införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 105/2022, att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 102/2022. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Det 
framkom i utredningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande verksamhet 
samt att inrättandet av en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl tillgång till rätt 
personal som en attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. 
 
Utredningen ledde fram till en rekommendation om att, istället för att starta en fritidsbank i 
kommunens regi, kommunen skulle kunna ha en samordnande roll för att underlätta exempelvis 
inlämning av material och utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra 
vart och av vem utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar 
misslyckades på grund av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Förutsättningarna har inte förändrats sedan utredningen genomfördes år 2017 och rapporten är 
fortfarande aktuell. Bedömningen är att det inte finns behov av att ytterligare utreda möjligheten 
att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Med anledning av att nämnden framhåller att det finns en utredning om inrättande av fritidsbank 
som fortfarande är aktuell ställer sig kommunledningsförvaltningen bakom nämndens förslag till 
beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-03-08 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 18/2023 ”Beslut om besvarande av motion om 

att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 102/2022 ”Beslut om motion om att inrätta en 

fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-12-13.  
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-22 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 18 Beslut om besvarande av motion om att 
inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
KS 2022/257 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) framhåller i en motion att det är viktigt för både 
fysisk och psykisk hälsa att röra på sig och att få möjlighet att delta i ett sammanhang. 
Motionärerna framhåller vidare att alla inte har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på grund av 
kostnaden för dessa. Motionärerna menar att en fritidsbank, som fungerar som ett bibliotek där 
det går att låna utrusning, har visat sig vara en fantastisk möjlighet för människor att kunna delta i 
fritidsaktiviteter på lika villkor samt att prova på olika aktiviteter utan att vara tvungen att köpa 
utrustning till allt. 

Motionärerna yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att 
införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 105/2022, att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 102/2022. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Det 
framkom i utredningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande verksamhet 
samt att inrättandet av en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl tillgång till rätt 
personal som en attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. 
 
Utredningen ledde fram till en rekommendation om att, istället för att starta en fritidsbank i 
kommunens regi, kommunen skulle kunna ha en samordnande roll för att underlätta exempelvis 
inlämning av material och utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra 
vart och av vem utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar 
misslyckades på grund av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Förutsättningarna har inte förändrats sedan utredningen genomfördes år 2017 och rapporten är 
fortfarande aktuell. Bedömningen är att det inte finns behov av att ytterligare utreda möjligheten 
att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-22 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Med anledning av att nämnden framhåller att det finns en utredning om inrättande av fritidsbank 
som fortfarande är aktuell ställer sig kommunledningsförvaltningen bakom nämndens förslag till 
beslut. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 

är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 102/2022 ”Beslut om motion om att inrätta en 

fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-12-13.  
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
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Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/257 

2023-02-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om att 
inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) framhåller i en motion att det är viktigt för både 
fysisk och psykisk hälsa att röra på sig och att få möjlighet att delta i ett sammanhang. 
Motionärerna framhåller vidare att alla inte har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på grund av 
kostnaden för dessa. Motionärerna menar att en fritidsbank, som fungerar som ett bibliotek där 
det går att låna utrusning, har visat sig vara en fantastisk möjlighet för människor att kunna delta i 
fritidsaktiviteter på lika villkor samt att prova på olika aktiviteter utan att vara tvungen att köpa 
utrustning till allt. 

Motionärerna yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att 
införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 105/2022, att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 102/2022. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Det 
framkom i utredningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande verksamhet 
samt att inrättandet av en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl tillgång till rätt 
personal som en attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. 
 
Utredningen ledde fram till en rekommendation om att, istället för att starta en fritidsbank i 
kommunens regi, kommunen skulle kunna ha en samordnande roll för att underlätta exempelvis 
inlämning av material och utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra 
vart och av vem utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar 
misslyckades på grund av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Förutsättningarna har inte förändrats sedan utredningen genomfördes år 2017 och rapporten är 
fortfarande aktuell. Bedömningen är att det inte finns behov av att ytterligare utreda möjligheten 
att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Med anledning av att nämnden framhåller att det finns en utredning om inrättande av fritidsbank 
som fortfarande är aktuell ställer sig kommunledningsförvaltningen bakom nämndens förslag till 
beslut. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 102/2022 ”Beslut om motion om att inrätta en 

fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-12-13.  
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 

Sändlista 
Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 102 Beslut om motion om att inrätta en 
fritidsbank i Tidaholms kommun 
KFN 2022/94 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om att inrätta en fritidsbank i 
Tidaholms kommun till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. De anför att röra på sig och att få 
möjligheten att delta i ett sammanhang är viktigt för både vår fysiska och psykiska hälsa. Alla har 
inte möjligheten att delta i fritidsaktiviteter på grund av kostnaden. En fritidsbank, likt ett bibliotek 
där man kan låna utrustning, har på många ställen i landet visat sig vara en fantastisk möjlighet för 
att människor ska kunna delta i fritidsaktiviteter på lika villkor och att man kan prova på olika 
aktiviteter utan att vara tvungen att köpa utrustning till allt. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Då 
framkom i undersökningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande 
verksamhet. En tydlig fördel med att föreningarna handhar utlåning är den expertis som är svår att 
uppbringa då en aktör ska handha material och utrustning för ett flertal aktiviteter.  
 
Rekommendationen var att istället för att starta en fritidsbank i kommunens regi skulle 
kommunen kunna ha en samordnande roll för att underlätta t ex inlämning av material och 
utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra vart och av vem och av 
vad utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar misslyckades på grund 
av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Det finns en rikstäckande organisation som heter Fritidsbanken. De beskriver att lokalens 
utformning, storlek och läge är viktiga faktorer och rekommenderar att det är en lokal som ligger 
centralt och som inreds på samma sätt som andra affärsverksamheter i staden. För att 
verksamheten skall fungera tillfredsställande krävs personal som sköter uthyrningen men också 
personal som kan ta emot material, bedöma skick, tvätta och även laga det som eventuellt är 
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trasigt. Detta ställer krav på kunskap om fritidsutrustning. En annan framgångsfaktor som nämns är 
att Fritidsbanken har en mobil del som kan fungera uppsökande på t ex skolor, klassbollen eller 
liknande evenemang. Den typen av verksamhet ställer också krav på resurser i form av fordon och 
personal.  
 
Förutsättningarna och slutsatserna i utredningen från 2017 har inte förändrats och rapporten är 
fortfarande aktuell. Att inrätta en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl personal som 
attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. Bedömningen är att det inte 
finns behov av att ytterligare utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om motion om att 

inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-11-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
 Fritidsbank Tidaholm, 2017-12-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KFN 2022/94 

2022-10-13 Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare: Pema Malmgren, kultur- och fritidschef 

Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i 
Tidaholms kommun 
Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad. 

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag ska nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera 
information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen om att inrätta en fritidsbank i 
Tidaholms kommun till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Utredning 
Vänsterpartiet Tidaholm och Socialdemokraterna Tidaholm har initierat ärendet genom att lämna 
en motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. De anför att röra på sig och att få 
möjligheten att delta i ett sammanhang är viktigt för både vår fysiska och psykiska hälsa. Alla har 
inte möjligheten att delta i fritidsaktiviteter på grund av kostnaden. En fritidsbank, likt ett bibliotek 
där man kan låna utrustning, har på många ställen i landet visat sig vara en fantastisk möjlighet för 
att människor ska kunna delta i fritidsaktiviteter på lika villkor och att man kan prova på olika 
aktiviteter utan att vara tvungen att köpa utrustning till allt. De yrkar på att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Då 
framkom i undersökningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande 
verksamhet. En tydlig fördel med att föreningarna handhar utlåning är den expertis som är svår att 
uppbringa då en aktör ska handha material och utrustning för ett flertal aktiviteter.  
 
Rekommendationen var att istället för att starta en fritidsbank i kommunens regi skulle 
kommunen kunna ha en samordnande roll för att underlätta t ex inlämning av material och 
utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra vart och av vem och av 
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vad utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar misslyckades på grund 
av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Det finns en rikstäckande organisation som heter Fritidsbanken. De beskriver att lokalens 
utformning, storlek och läge är viktiga faktorer och rekommenderar att det är en lokal som ligger 
centralt och som inreds på samma sätt som andra affärsverksamheter i staden. För att 
verksamheten skall fungera tillfredsställande krävs personal som sköter uthyrningen men också 
personal som kan ta emot material, bedöma skick, tvätta och även laga det som eventuellt är 
trasigt. Detta ställer krav på kunskap om fritidsutrustning. En annan framgångsfaktor som nämns är 
att Fritidsbanken har en mobil del som kan fungera uppsökande på t ex skolor, klassbollen eller 
liknande evenemang. Den typen av verksamhet ställer också krav på resurser i form av fordon och 
personal.  
 
Barnrättsbedömning 
Beslutet rör alla barn 0-18 år i Tidaholms kommun. Beslutet rör artikel 2 och 31 i 
Barnkonventionen – Barnets rätt att inte diskrimineras och barnets rätt till lek, vila och fritid. 
Tillgång till utrustning för att kunna utöva fritidsaktiviteter är en jämlikhetsfråga. Flera föreningar 
har gratis utlåning av utrustning till medlemmar. Många föreningar har dessutom upphandlade 
rabatter hos leverantörer. Kommunen erbjuder gratis prova-på-verksamhet genom idrottsskola 
och sommararena där det finns möjlighet att testa olika aktiviteter och låna utrustning gratis.  

Utredningens slutsatser 
Förutsättningarna och slutsatserna i utredningen från 2017 har inte förändrats och rapporten är 
fortfarande aktuell. Att inrätta en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl personal som 
attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. Bedömningen är att det inte 
finns behov av att ytterligare utreda möjligheten att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
 Fritidsbank Tidaholm, 2017-12-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 105 Beslut om remittering av motion om att 
inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
KS 2022/257 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-12-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-
12-28. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-09-20. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/292 

2023-03-13 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Helena Wahllöf (KD) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Helena Wahllöf (KD) från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 2023-03-27. 

Ärendet 
Helena Wahllöf (KD) har begärt att bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2023-03-02. 

Sändlista 
Helena Wahllöf 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ärendenummer: #3783 | Inskickat av: Helena Birgitta Wahllöf (signerad) | Datum: 2023-03-02 13:24 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #3783 | Inskickat av: Helena Birgitta Wahllöf (signerad) | 2023-03-02 13:24

1. Politiska uppdrag

Jag vill avsäga mig följande förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun

Här fyller du i vilket/vilka förtroendeuppdrag som du vill avsäga dig. Ett uppdrag per rad.

Förtroendeuppdrag Avsägelse från datum

Barn- och Utbildningsnämnden 2023-02-23

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3783 | Inskickat av: Helena Birgitta Wahllöf (signerad) | Datum: 2023-03-02 13:24 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Helena Birgitta Wahllöf

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Helena Birgitta WahllöfNamn: 
Person ID: 

2023-03-02 13:24Datum: 
Signerad checksumma: 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/292 

2023-03-13 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Liva Vikhed (SD) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Liva Vikhed (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 2023-03-27. 

Ärendet 
Liva Vikhed (SD) har begärt att bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2023-03-08. 

Sändlista 
Liva Vikhed 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ärendenummer: #3802 | Inskickat av: LIVA VIKHED (signerad) | Datum: 2023-03-08 10:49 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #3802 | Inskickat av: LIVA VIKHED (signerad) | 2023-03-08 10:49

1. Politiska uppdrag

Jag vill avsäga mig följande förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun

Här fyller du i vilket/vilka förtroendeuppdrag som du vill avsäga dig. Ett uppdrag per rad.

Förtroendeuppdrag Avsägelse från datum

ersättare i BUN 2023-03-08

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3802 | Inskickat av: LIVA VIKHED (signerad) | Datum: 2023-03-08 10:49 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
LIVA VIKHED

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

LIVA VIKHEDNamn: 
Person ID: 

2023-03-08 10:49Datum: 
A0Signerad checksumma: 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/296 

2023-03-13 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Tor Yksnøy (SD) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tor Yksnøy (SD) från sitt uppdrag som 
ersättare i social- och omvårdnadsnämnden från och med 2023-03-27. 

Ärendet 
Tor Yksnøy (SD) har begärt att bli entledigad från sina förtroendeuppdrag som ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2023-03-09. 

Sändlista 
Tor Yksnøy  
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Ärendenummer: #3809 | Inskickat av: TOR YKSNØY (signerad) | Datum: 2023-03-09 15:11 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #3809 | Inskickat av: TOR YKSNØY (signerad) | 2023-03-09 15:11

1. Politiska uppdrag

Jag vill avsäga mig följande förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun

Här fyller du i vilket/vilka förtroendeuppdrag som du vill avsäga dig. Ett uppdrag per rad.

Förtroendeuppdrag Avsägelse från datum

ersättare i Social- och omvårdnadsnämnden 2023-03-09

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3809 | Inskickat av: TOR YKSNØY (signerad) | Datum: 2023-03-09 15:11 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
TOR YKSNØY

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

TOR YKSNØYNamn: 
Person ID: 

2023-03-09 15:11Datum: 
Signerad checksumma: 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/292 

2023-03-13 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Helena Wahllöf (KD) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse xxx till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2023-03-27 till 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2023-03-27 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Helena Wahllöf (KD). 

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. Kristdemokraterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att 
presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2023-03-02. 

Sändlista 
Den valde 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalenheten 
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Ärendenummer: #3783 | Inskickat av: Helena Birgitta Wahllöf (signerad) | Datum: 2023-03-02 13:24 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #3783 | Inskickat av: Helena Birgitta Wahllöf (signerad) | 2023-03-02 13:24

1. Politiska uppdrag

Jag vill avsäga mig följande förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun

Här fyller du i vilket/vilka förtroendeuppdrag som du vill avsäga dig. Ett uppdrag per rad.

Förtroendeuppdrag Avsägelse från datum

Barn- och Utbildningsnämnden 2023-02-23

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3783 | Inskickat av: Helena Birgitta Wahllöf (signerad) | Datum: 2023-03-02 13:24 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Helena Birgitta Wahllöf

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Helena Birgitta WahllöfNamn: 
Person ID: 

2023-03-02 13:24Datum: 
Signerad checksumma: 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/296 

2023-03-16 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden efter Tor Yksnøy (SD) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse xxx till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden 
för perioden 2023-03-27 till 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2023-03-27 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Tor Yksnøy (SD). 

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden. Sverigedemokraterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att 
presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2023-03-09. 

Sändlista 
Den valde 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Personalenheten 
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Ärendenummer: #3809 | Inskickat av: TOR YKSNØY (signerad) | Datum: 2023-03-09 15:11 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #3809 | Inskickat av: TOR YKSNØY (signerad) | 2023-03-09 15:11

1. Politiska uppdrag

Jag vill avsäga mig följande förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun

Här fyller du i vilket/vilka förtroendeuppdrag som du vill avsäga dig. Ett uppdrag per rad.

Förtroendeuppdrag Avsägelse från datum

ersättare i Social- och omvårdnadsnämnden 2023-03-09

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3809 | Inskickat av: TOR YKSNØY (signerad) | Datum: 2023-03-09 15:11 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
TOR YKSNØY

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

TOR YKSNØYNamn: 
Person ID: 

2023-03-09 15:11Datum: 
Signerad checksumma: 

66



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/342 

2023-03-13 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Val av huvudmän till Tidaholms 
Sparbank 2023-2027 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till huvudmän till Tidaholms 
Sparbank för tiden efter 2023 års sparbanksstämma till och med 2027 års 
sparbanksstämma: 

- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av elva huvudmän till Tidaholms sparbank för tiden efter 2019 
års sparbanksstämma till och med 2023 års sparbanksstämma.  

Valberedningen kommer bereda ärendet och presentera sitt förslag vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 43/2019 ”Val av huvudmän till Tidaholms Sparbank 2019-

2023”, 2019-03-25. 

Sändlista 
De valda 
Tidaholms Sparbank 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/325 

§ 43 Val av huvudmän Tidaholms Sparbank 2019-2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av elva huvudmän till Tidaholms sparbank 
för tiden efter 2019 års sparbanksstämma till och med 2023 års 
sparbanksstämma. Valberedningen har berett ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
✓ valberedningens beslut § 2/2019 ” Val av huvudmän Tidaholms 

Sparbank 2019-2023”, 2019-03-20. 
✓ Skrivelse från Tidaholms sparbank ”Val av huvudmän Tidaholms 

sparbank”, 2018-10-11 
✓  

Förslag till beslut 
- Valberedningen föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande 

personer till huvudmän till Tidaholms sparbank för tiden efter 2019 års 
sparbanksstämma till och med 2023 års sparbanksstämma: 

- Lena Ezelius (S) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Helena Qvick (S) 
- Per- Ola Olausson (S) 
- Malin Andersson (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
- Ida Davidsson (M) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Per Inge Karlsson (C) 
- Åsa Bergman (L) 
- Claes Andersson (KD) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till huvudmän till 
Tidaholms sparbank för tiden efter 2019 års sparbanksstämma till och 
med 2023 års sparbanksstämma: 

- Lena Ezelius (S) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Helena Qvick (S) 
- Per- Ola Olausson (S) 
- Malin Andersson (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
- Ida Davidsson (M) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Per Inge Karlsson (C) 
- Åsa Bergman (L) 
- Claes Andersson (KD) 

 
Sändlista 
De valda. Tidaholms sparbank 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/151 

2023-03-16 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Val av styrelse i de kommunala 
bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB 
och Tidaholms Bostad AB 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att  
o utse följande till ledamöter i styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät 

AB och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2019 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023: 

- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 
- Xxx 

o utse xxxx till ordförande i styrelserna för Tidaholm Energi AB, Tidaholms Elnät 
AB och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2023 
till och med ordinarie bolagsstämma 2027. 

o utse xxxx till vice ordförande i styrelserna för Tidaholm Energi AB, Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 
2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter i styrelserna för Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2023 
till och med ordinarie bolagsstämma 2027. Kommunfullmäktige ska även förrätta val av en 
ordförande och en vice ordförande i de kommunala bolagen.  

Enligt bolagsordningarna ska styrelserna bestå av tre till sju ledamöter. Enligt kommunfullmäktiges 
beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala bolagen utgöras av samma ledamöter.  

Valberedningen kommer bereda ärendet och presentera sitt förslag vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
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0502-60 60 00

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ”Beslut om nya styrelser i de kommunala 
bolagen”, 2015-11-30. 

Sändlista 
De valda 
Tidaholms Energi AB 
Tidaholms Elnät AB 
Tidaholms Bostad AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-30 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2015/332 

§ 206 Beslut om nya styrelser i de kommunala bolagen 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholm beslutade § 125/2015 att, genom ett särskilt 
ägardirektiv, uppdra till Tidaholms Energi AB, TEAB, och Tidaholms Bostads 
AB, TBAB, att utreda förutsättningar och former för att TBAB ska ingå i 
befintlig aktiebolagsrättslig koncernen med TEAB som moderbolag.  
 
Utredningsuppdraget tilldelades till KPMG som presenterade resultatet av 
utredningen för kommunfullmäktige 2015-09-28.  
 
TEAB och TBAB har därefter inkommit med yttranden till kommunstyrelsen. 
Bolagen framhåller i sina yttranden att det, i enlighet med utredningens 
förslag, skulle vara önskvärt med gemensamma styrelseledamöter i samtliga 
bolag. Detta för att underlätta samarbetet mellan bolagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i utredningens bedömning att det 
finns samordningsfördelar med att ha samma personer som ledamöter i 
bolagens styrelser. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 att utse styrelseledamöterna till de 
tre kommunala bolagen för tiden efter ordinarie bolagstämma 2015 till och 
med ordinarie bolagstämma 2019 under paragraferna § 122/2015, § 123/ 
2015, § 124/ 2015. Styrelsernas ledamöter är i dagsläget samma personer i 
TEAB och Tidaholms Elnät AB, TENAB. Styrelsen i TBAB består också av 
samma ledamöter med undantag av två personer. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 245/2015 ”Beslut om nya styrelser i de 

kommunala bolagen”, 2015- 11-11. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Nya styresler i de kommunala bolagen” kanslichef 

Anna Eklund, 2015-10-23. 
✓ Yttrande från Tidaholms Bostad AB angående utredning rörande 

organisationsförändring i kommunens helägda aktiebolag, 2015-08-17. 
✓ Yttrande från Tidaholms Energi AB angående utredning rörande 

organisationsförändring i kommunens helägda aktiebolag, 2015-08-17. 
✓ Konsultrapport ”Utredning rörande organisationsförändring i 

kommunens helägda aktiebolag” Göran Andersson och Mats 
Lundberg, KPMG, 2015-08-10. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 122/2015 ”Val till Tidaholms Energi AB, 
styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor” 2015-04-27 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 123/2015 ” Val till Tidaholms Elnät AB, 
styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor” 2015-04-27 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 124/2015 ” Val till Tidaholms Bostad AB, 
styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor” 2015-04-27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-30 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelserna i 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB 
ska utgöras av samma styrelseledamöter. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till 
valberedningen att föreslå ledamöter till bolagsstyrelserna. 

- Ingemar Johansson (L), Runo Johansson (L), Peter Friberg (M) och 
Krister Rohman (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

- Anna-Karin Skatt S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
och Ingemar Johanssons (L) med fleras. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag  

NEJ: Bifall till Johanssons med fleras förslag 

Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag  

Omröstningen utfaller med: JA: 24, NEJ: 16, Avstår:1 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Gunilla 
Djurberg (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Berndt Gustafsson (S), 
Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla 
Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Helena Qvick (S), Håkan Joelsson (S), 
Jonas Ringqvist (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Gunilla Dverstorp (M), Bill Malm (M), Ambjörn Lennartsson 
(M), Johan Liljegrahn (M), Lena Andersson (S), Erik Ezelius (S)  
 
Följande röstar NEJ 
Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Bengt Gunnarsson (C) Ulf 
Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Ingemar Johansson 
(L), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Per Bromander (-), Maj-Britt 
Hiltunen (SD), Denise Magnusson (SD), Lucas Lorentsson (SD), Annica Snäll 
(MP), Karin Olofsson (MP), Krister Rohman (KD). 
 
 

72



 3/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-30 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Följande avstår:  
Lisbeth Ider (V), 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att styrelserna i Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB ska utgöras av samma 
styrelseledamöter. 

• Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till valberedningen att föreslå 
ledamöter till bolagsstyrelserna. 

 
Reservation 
Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Bengt Gunnarsson (C), Ulf 
Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Per Bromander (-), 
Maj-Britt Hiltunen (SD), Denise Magnusson (SD), Lucas Lorentsson (SD), 
Annica Snäll (MP), Karin Olofsson (MP) och Krister Rohman (KD) reserverar 
sig mot beslutet.  
 
Peter Friberg (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
”Beslutet gäller de tre kommunala bolagen; TEAB, TENAB och TBAB. 
Utav underlaget till beslut framgår det att det är ”önskvärt” med samma 
personer som ledamöter i de tre bolagen för att underlätta samarbetet 
mellan bolagen. Personligen anser jag att detta borde kunna fungera oavsett 
hur styrelsetillsättningen ser ut. Då kommunfullmäktige tog beslut, 2015-04-
27, om tillsättandet av nuvarandeledamöter i samtliga bolag med den 
gemensamma ordalydelsen:”… för tiden efter den ordinarie bolagsstämman 
2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019.” så gäller detta beslut fram 
tills dess OM inte kommunfullmäktige river upp det tidigare beslutet. 
Dagens beslut i ärendet var att de tre bolagen skall utgöras av samma 
styrelseledamöter, samt att uppdra åt valberedningen att föreslå nya 
ledamöter till bolagsstyrelserna. Detta utan att inte någon av nuvarande 
ledamöter har misskötts sina uppdrag eller att någon av dem har avsagt 
sig sitt uppdrag. Samtidigt så har inte kommunfullmäktige beslutat att riva upp 
tidigare beslut, vilket jag anser att KF borde göra först, samt att KF även 
därefter borde ha beslutat att nuvarande ledamöter endast är valda fram till 
nästa EXTRA bolagsstämma, för det är ju på den som de kommande 
ledamöterna skall ta sina platser enligt förslaget/beslutet”. 
 
Sändlista 
De kommunala bolagen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/113 

2023-03-17 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Val av lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad Ab 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att: 
o utse följande till lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, 

Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie 
bolagsstämman 2023 till och med den ordinarie bolagsstämman 2027:  

- xxx 
- xxx 

o utse följande till ersättare för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 
efter den ordinarie bolagsstämman 2023 till och med den ordinarie 
bolagsstämman 2027: 

- xxx 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt 10 § bolagsordningarna förrätta val av minst en och högst två 
lekmannarevisorer med suppleant till de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB. 

Revisorerna har berett ärendet och beslutat föreslå kommunfullmäktige att utse följande 
lekmannarevisorer och ersättare i kommunens helägda aktiebolag för tiden 2023-2026:  

Ordinarie Tord Viktorson och Ove Persson, samt ersättare Ingegärd Rehn. 

Det framgår av bolagsordningarna att lekmannarevisorerna enligt 10 § ska ha samma 
mandatperiod som revisorerna. Av 9 § framgår att revisorns uppdrag gäller till slutet av den 
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
Lekmannarevisorerna ska därför väljas från tiden efter den ordinarie bolagsstämman 2023 till och 
med den ordinarie bolagsstämman 2027. 

Enligt 43 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska valberedningen lägga fram förslag i alla 
valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och 
valberedning efter fyllnadsval som inte är ordförandeval. Valberedningen ska därför bereda 
ärendet.  
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Kommunrevisionens beslut § 2/2023 ”Val av lekmannarevisorer till kommunens helägda 

aktiebolag”, 2023-02-16. 

Sändlista 
Kommunrevisionen 
Tidaholms Energi AB 
Tidaholms Elnät AB 
Tidaholms Bostad AB 
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