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Beslutande 
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Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson 
(L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Gunilla Dverstorp (M), 
Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson 
(SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD)   
 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Cathrine Karlsson (S), Mimmi Pirttilä (S), Christopher Vipond (MP), Per-Erik Vrang (M), Fredrik 
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Ersättare 
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2021/10 

§ 1 Godkännande av dagordning 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att komplettera dagordningen med 
ärende kring entledigande av uppdrag Helena Nylén (L) samt ärende 
kring fyllnadsval av ledamot i social- och omvårdnadsnämnden och 
därefter godkänna dagordningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning 
och informerar kommunfullmäktige att det har inkommit ett ärende om 
entledigande av uppdrag från Helena Nylén (L) samt en förfrågan om att 
förrätta ett fyllnadsval av ledamot i social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att komplettera 
dagordningen med ärende kring entledigande av uppdrag Helena 
Nylén (L) samt ärende kring fyllnadsval av ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden och därefter godkänna dagordningen. 
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2021/12 

§ 2 Handlingar att anmäla 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga taxa för barnomsorg 2021 till 
handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om vad kommunen 
vill med sitt bostadsbolag Tidaholms Bostad AB (TBAB) till 
kommunstyrelsen för beredning. 

• Kommunfullmäktige beslutar att fråga från Gunilla Dverstorp (M) ställd 
till social- och omvårdnadsnämndens ordförande ska besvaras vid 
nästkommande sammanträde.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
 Taxa för barnsomsorg 2021. 
 Motion från Krister Rohman (KD) om vad kommunen vill med sitt 

bostadsbolag Tidaholms Bostad AB (TBAB).  
 Fråga från Gunilla Dverstorp (M) ställd till social- och 

omvårdnadsnämndens ordförande angående hur mycket Tidaholms 
kommun har fått betala tillbaka på grund av domen gällande public 
service avgift.  

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Gunilla Dverstorp 
Anna Zöögling 
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2020/402 

§ 3 Beslut om antagande av detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 
samt del av Innerstaden 2:1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Kaplanen 
1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-11-26 (§ 155/2020) beslutat godkänna 
upprättade handlingar till detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1 (”Kungsbroskolan”) samt att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att anta upprättad detaljplan.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumverksamhet på del av 
Kungsbroområdet, samt säkerställer utveckling och bevarande av en viktig 
kulturmiljö i centrala Tidaholm. Detaljplanen följer intentionerna i Framtidsplan 
2020, Fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd, med utveckling av 
bostadsbebyggelse samt ett hänsynstagande till områdets kulturhistoriska 
betydelse. Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). 
  
Detaljplanen har under sommaren 2020 varit utställd för samråd och under 
hösten för granskning. Efter samrådet kompletterades bland annat 
planhandlingarna med en bullerutredning och ett förtydligande av 
bestämmelser för bevarande och utformning. Under granskningen inkom fyra 
yttranden, varav två var utan erinran. De övriga två yttrandena har medfört 
mindre redaktionella komplement till text i planbeskrivningen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättad detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 
2:1. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 2/2021 ”Beslut om antagande av 

detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 2021-
01-13. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av detaljplan för Kaplanen 1, 2 
och 5 samt Innerstaden 2:1”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-12-
01. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 155/2020 ”Beslut om antagande 
av detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt Innerstaden 2:1”, 2020-11-
26. 

 Plankarta, antagandehandling, 2020-11-11. 
 Plan- och genomförandebeskrivning, antagandehandling,  

2020-11-10. 
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 Granskningsutlåtande – Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1, 2020-11-10. 

 Tjänsteskrivelse ”Antagande – Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt 
del av Innerstaden 2:1 – ”Kungsbroskolan””, planarkitekt Marie 
Bengtzon, 2020-10-29. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tidaholms Bostad AB 
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2020/403 

§ 4 Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Kaplanen 1, 2, 5 
och del av Innerstaden 2:1 genom marköverlåtelse till Tidaholms 
Bostads AB för 1 669 500 kr, under förutsättning att detaljplanen för 
området vinner laga kraft. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-11-26 (§ 156/2020) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att sälja fastigheterna Kaplanen 1, 2 och 5 och del av 
Innerstaden 2:1 genom marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB (TBAB) för 
1 669 500 kr, under förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 (§ 77/2019) att markanvisning skulle 
ske för det aktuella området och tilldelade Tidaholms Bostads AB 
markanvisningen för området. Kommunstyrelsen beslutade även att 
markanvisningen inte får innebära att Röda skolan rivs utan att det först har 
prövats om det finns andra intressenter som vill äga och bygga om byggnaden 
till lägenheter. 
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut 156/2020 framgår bl.a. följande. 
Tidaholms kommun och TBAB har tidigare ingått markanvisningsavtal för den 
aktuella marken med tillhörande byggnad ”Röda skolan”. I enlighet med 
markanvisningsavtalet ska en försäljning av området ske samordnat med den 
detaljplaneprocess som pågår. Enligt uppgift från samhällsbyggnadschefen 
har det under markanvisningsprocessen framkommit att den aktuella marken 
även innefattar del av fastigheten Innerstaden 2:1 utöver Kaplanen 1, 2 och 5. 
 
Området har värderats av mäklare. Värderingen gjordes för 20 månader sen 
och vid kontakt med mäklaren kvarstår bedömningen i den ursprungliga 
värderingen. Samhällsbyggnadsnämnden bedömde därmed att en lämplig 
köpesumma är 1 669 500 kr, i enlighet med den tidigare värderingen och 
kontakten med mäklaren. Den totala markytan som föreslås överlåtas är cirka 
7 450 kvm. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 
fastigheterna Kaplanen 1, 2, 5 och del av Innerstaden 2:1 genom 
marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB för 1 669 500 kr, under 
förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 3/2021 ”Beslut om marköverlåtelse av 

Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 2021-01-13 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 
samt del av Innerstaden 2:1”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-12-
01. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 156/2020 ”Beslut om 
marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 
2020-11-26. 

 Fastighetskarta - Kaplanen 1, 2, 5 och Innerstaden 2:1 (del av),  
2020-11-04. 

 Markanvisningsavtal Kaplanen 1, 2 och 5, 2020-08-24. 
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 
 Kommunstyrelsens beslut § 77/2019 ”Beslut om markanvisning för 

området Kaplanen 1, 2 och 5” 2019-04-03. 
 Värdering, 2019-03-15. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Tidaholms Bostad AB 
 
 



 1/4 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/415 

§ 5 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för borgensbeslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen då kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller 
någon riskbedömning enligt kommunfullmäktiges beslut september 
2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 i samband med beslut om utökning 
av kommunal borgen till Tidaholms Bostads AB (Bolaget) (§ 92/2020) att 
uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av bostadsbolaget för 
att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets stabilitet för kommande 
borgensbeslut.  
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet genom att begära in 
ekonomiska analyser och riskbedömningar från bolaget. Dessa har sedan 
revisions- och konsultföretaget PWC granskat. Underlaget från bolaget är 
benämnt under beslutsunderlag som Ekonomisk genomlysning TBAB 
(rapporten). Rapporten är en ekonomisk utredning som bygger på den 
långsiktiga planen som styrelsen beslutat för bolaget. Bolagets långsiktiga 
ekonomiska beräkning i rapporten sträcker sig fram till 2035. Beräkningar och 
förutsättningar bygger på den långsiktiga planen och de mål som styrelsen för 
bolaget har beslutat om. Dessa återfinns i inledningen av rapporten. 
Rapporten har sedan granskats av PWC som har gjort ett utlåtande av 
beräkningar och innehållet i rapporten. 
 
PWC har granskat bolaget beräkningar vid två tillfällen. Efter första tillfället 
gjordes ett antal förändringar och kompletteringar av bolagets rapport. 
Justering av inkomstskatt och ränteberäkningar är förändrade till den slutliga 
rapporten. 
 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att det är svårt att 
utvärdera de ekonomiska beräkningarna som är gjorda i rapporten. 
Förvaltningen anser dock att materialet är genomarbetat av bolaget och 
innehåller alla väsentliga delar som krävs för att kunna göra en bedömning av 
bolagets framtida ekonomiska förutsättningar. Viktigt att framhålla är att det är 
många antaganden i rapporten. Rapporten utgör endast ett möjligt framtida 
scenario av bolagets framtida ekonomiska ställning, vilket kan förändras över 
den långa perioden som planen omfattar. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser att bolaget har använt sig av den nu 
gällande modellen för beräkning av avkastningskravet.  
Kommunledningsförvaltningen anser att beräkningsmetoden är korrekt. Att 
använda en annan beräkning skulle inte vara rättvisande och inte gå att 
jämföra med nu beslutad modell avseende avkastningskravet. 
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Kommunledningsförvaltningen anser dock att beräkningsmodellen för bolagets 
avkastningskrav bör ses över, vilket även bolaget framhåller. 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att bolagets planer 
över perioden fram till 2035 är mycket omfattande. Låneskulden kommer öka 
upp till 359 miljoner kronor om alla delar verkställs. Detta samtidigt som 
soliditeten fortsatt är låg och inte kommer öka under perioden fram till 2035. 
 
Enligt bolagets ägardirektiv står bland annat följande: 
 
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet Bolaget ger moderbolaget möjligheter 
att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god 
bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att 
skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en 
attraktionskraft och tillväxt. 
 
Detta ska bolaget göra genom att: 

• tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra 
Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. 

• vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala 
bostadsmarknaden genom om- och tillbyggnad samt förvärv och 
försäljning av fastigheter. 

• bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att 
tillskapa ytterligare bostäder i Tidaholm. 

 
Kommunledningsförvaltningen anser att bolagets långsiktiga plan är i linje 
med ägardirektivet, dock är viktigt att den långsiktiga planen revideras om de 
ekonomiska förutsättningar eller andra omvärldsförändringar sker.  
 
Enligt ägardirektivet så ska bolagets soliditet uppgå till 15 %. Detta mål 
kommer inte bolaget att uppnå under perioden. Att under perioden där bolaget 
är inne i en period med mycket investeringar uppnå soliditetsmålet på 
egenhand ser kommunledningsförvaltningen som svårt. Här behöver ägaren 
ta ställning till detta och vidta en åtgärd. Detta skulle kunna vara att: 

1. skjuta till ett aktieägartillskott till bolaget (krävs en juridisk 
genomgång att detta sker i enlighet med lagen) 

2. godkänna en lägre soliditet under perioden 
3. ställa kravet på bolaget att minska investeringsbehovet och ändra 

den långsiktiga planen 
 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s syn på vikten av dialog mellan 
ägaren och bolaget. Kommunledningsförvaltningen anser att dialogen bör 
intensifieras under denna period då bolaget ska genomföra ett antal större 
investeringar. 
 
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget ser 
över om nedskrivning behöver genomföras i samband med varje projekt och i 
samband med bolagets årsbokslut. 
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På grund av bolagets omfattande planer rekommenderar 
kommunledningsförvaltningen att projekten beslutas och genomförs etappvis. 
Det är viktigt att beakta att den långsiktiga plan som bolaget har beslutat om 
inte bör ses som en färdig plan där allt måste genomföras. Beroende på hur 
omvärlden förändras och hur väl projekten genomförs bör ett nytt 
ställningstagande genomföras inför varje nytt projekt inom bolaget. En tydlig 
dialog mellan bolaget och ägaren måste finnas där ägaren är tydlig med vilka 
förväntningar och krav som ställs på bolaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att: 

1. Initiera ett ärende under 2021 där kommunstyrelsen, i dialog med 
bolaget, får i uppdrag att se över avkastningskravet 

2. Intensifiera dialogen mellan ägaren och bolaget under perioden då ett 
flertal större investeringsprojekt ska genomföras. I dialogen måste 
också soliditetsmålet diskuteras och hanteras.  

3. Besluten gällande vilka projekt som ska genomföras sker etappvis. 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till alla investeringsprojekt som 
överskrider 200 prisbasbelopp. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

- Krister Rohman (KD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen då kommunstyrelsens 
förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt 
kommunfullmäktiges beslut september 2020. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Rohmans yrkande om återremiss. Ordföranden ställer först 
Rohmans yrkande om återremiss under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
NEJ: 
Ärendet ska återremitteras. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 22 
NEJ: 19 
 
Följande röstar JA: 
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Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider 
(V), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M), Erik Ezelius 
(S) 
 
Följande röstar NEJ:  
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), 
Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), 
Per Nordström (SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD)  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 4/2021, ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 

förutsättningar”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-03. 
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2020-08-31. 
 Ekonomisk genomlysning TBAB 2020–2035, 2020-11-20. 
 Kommunfullmäktige beslut § 92/2020 ”Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28. 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Tidaholms Bostad AB 
Kommunstyrelsen 
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2020/416 

§ 6 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande till 
investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsens för Tidaholms Bostad AB (bolaget) har inkommit med begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande i två investeringsprojekt. Frågan rör 
investeringsprojekt ombyggnationen av fastigheterna Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 samt investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen.  
 
Enligt ägardirektivet för bolaget ska kommunfullmäktige yttra sig och ta 
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp 
per investeringsobjekt. Bolaget har därför inkommit med en begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Projekten finns beskriva i det bifogade 
beslutsunderlaget. 
 
Bolaget har även kommit in med förfrågan om kommunal borgen för hela 
investeringsbeloppet för båda projekten som uppgår till 81,0 miljoner kronor. 
Investeringsprojektet ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 uppgår till 55 miljoner kronor och investeringsprojekt renovering 
av Björnen uppgår till 26 miljoner kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ”Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i 
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns 
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av 
fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i 
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas. 
 
Kommunledningsförvaltningen framhåller även att det finns fler värden i 
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och 
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser 
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där 
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett 
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv 
plats att bo, verka och leva i. 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet § 139/2020 och beslutade att ärendet 
skulle delas upp i två ärenden vid behandlingen i kommunstyrelsen och 
därefter i kommunfullmäktige.  
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 

ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2021 ”Kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och 
Björnen”, 2021-01-13. 

 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande investeringar 
av Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-
04. 

 Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
2020-12-14. 

 Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - Tidaholms 
Bostads AB. 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms Bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar”, 2020-12-14. 

 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen 
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2020/352 

§ 7 Beslut om utökad borgensram för TBAB, pga Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 166 317 515 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som 
ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Bostads AB har kommit in med begäran om utökad borgensram. 
Utökningen avser ombyggnation av fastigheter på Kungsbroområdet, 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1 samt renovering av kvarteret Björnen.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 140/2020 att dela upp ärendet i dels ett ärende 
som gäller Kaplanen 1 och Kungsbro 1, dels ett ärende som gäller Björnen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 317 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1 

- Krister Rohman (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta avslå 
Tidaholms Bostads AB begäran om utökad borgensram då 
kommunstyrelsen ej presenterat någon riskbedömning av bolaget 
enligt kommunfullmäktiges beslut. 

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Krister Rohmans (KD) förslag.   
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Rohmans förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
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Bifall till Rohmans förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 36 
NEJ: 1 
Avstår: 4 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider 
(V), Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M 
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), 
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (-) Erik 
Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Krister Rohman (KD) 
 
Följande avstår: 
Marika Lund (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 8/2021 ”Beslut om utökad borgensram för 

TBAB, pga Kaplanen 1, Kungsbro 1 och Björnen”, 2021-01-13.  
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-12-01. 
 
Reservation 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Tidaholms Bostad AB 
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2020/294 

§ 8 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning gällande 
särskilda boendet Lindängen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera 
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda medel för Tidaholms kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekedalens samhällsförening har lämnat in en skrivelse samt 
namnunderskrifter till kommunfullmäktige. Samhällsföreningen önskar i 
skrivelsen att kommunfullmäktige lyfter och omprövar social- och 
omvårdnadsnämndens beslut att stänga det särskilda boendet Lindängen. Om 
kommunfullmäktige inte gör det yrkar samhällsföreningen på att frågan avgörs 
genom folkomröstning med stöd av de ingivna namnunderskrifterna.  
 
Rubriken på namnlistorna är ”FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – 
”Trygghet, omtanke i en god livsmiljö””. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020-06-16 att stänga det 
särskilda boendet Lindängen i Ekedalen som en del i nämndens 
anpassningsåtgärder.  
 
När det gäller samhällsföreningens önskan att fullmäktige ska ompröva social- 
och omvårdnadsnämndens beslut konstateras följande. I 5 kap. 22 § 
kommunallagen (2017:725, KL) anges under vilka förutsättningar ett ärende 
får väckas i fullmäktige. Det framgår att ärenden får väckas i fullmäktige av 
nämnd, ledamot genom motion samt under vissa förutsättningar av revisor, 
fullmäktigeberedning och av kommunala bolag. Vidare framgår att ärenden får 
väckas bl.a. genom folkinitiativ. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan således konstatera att det inte finns någon 
möjlighet för samhällsföreningen att väcka ett ärende i fullmäktige om att 
ompröva social- och omvårdnadsnämndens beslut om att stänga Lindängen.  
Det kan även konstateras att beslutet har överklagats av två skilda parter som 
båda anfört att beslutet borde ha fattats av fullmäktige. Detta kommer alltså att 
prövas av förvaltningsrätten.  
 
Däremot har samhällsföreningen som framgår ovan möjligheten att väcka 
ärende genom folkinitiativ.  
 
Ett folkinitiativ är enligt 8 kap. 2 § KL att ett ärende om att hålla folkomröstning 
i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de 
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet ska vara skriftligt, ange 
den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga 
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namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare 
ska vid beräkningen av antalet initiativtagare endast räknas de som har skrivit 
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. 
 
Det finns för närvarande ingen särskild reglering som avser kontrollen av 
initiativtagarnas namnteckningar. Det är upp till respektive kommun att 
bestämma hur denna kontroll ska gå till. Kontroller torde i normalfallet kunna 
ske genom att ett större antal stickprov görs (prop. 2009/10: 80, s. 104).  
 
Av 5 kap. 37 § KL framgår att, om ett folkinitiativ har väckts, ska fullmäktige 
besluta att folkomröstning ska hållas om den fråga som initiativet avser är 
sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de 
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.  
 
Gällande fullmäktiges beslutsfattande framgår följande i förarbetena (prop. 
2009/10:80 s. 106). Vid prövningen av om en folkomröstning ska hållas har 
fullmäktige initialt att ta ställning till om det ärende som initiativet rör faller inom 
ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sådan fråga 
som fullmäktige kan besluta om. Vid prövningen av ett folkinitiativ ska 
fullmäktige även ta ställning till om en tillräckligt stor andel av de 
röstberättigade står bakom initiativet. Om det brister i dessa formella 
förutsättningar ska fullmäktige avslå folkinitiativet. Ett sådant beslut fattas med 
enkel majoritet och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, som då 
prövar beslutet genom laglighetsprövning. Det finns emellertid inte något 
hinder mot att fullmäktige, efter att ha avslagit ett folkinitiativ på den grunden 
att andelen röstberättigade som står bakom initiativet inte uppgår till tio 
procent, ändå på eget initiativ genom ett vanligt majoritetsbeslut tar ställning 
för att hålla en folkomröstning i den fråga som folkinitiativet rör.  
 
Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 390) framgår att, om en folkomröstning 
anordnats efter initiativ av medlemmar, är fullmäktige inte bunden av 
utgången, utan denna är rådgivande.  
Inledningsvis konstaterar kommunledningsförvaltningen att beslut om 
organisation av särskilda boenden ligger inom den kommunala kompetensen. 
Fullmäktige kan därmed fatta beslut i frågan.  
 
I Tidaholms kommun är 9 803 personer röstberättigade (vid valet 2018), vilket 
betyder att 980 underskrifter krävs för att väcka ett ärende om folkinitiativ. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom de ingivna namnlistorna. Vid 
sammanräkningen har stickprovskontroll gjorts av adress och födelsedatum 
på en underskrift per sida. De underskrifter som, efter stickprovskontrollen, 
uppfyller samtliga formella krav uppgår till 1 437 stycken.  
 
Kraven i kommunallagen är därmed uppfyllda. Det finns således formella 
förutsättningar för kommunfullmäktige att bifalla folkinitiativet och besluta att 
en folkomröstning ska hållas. Frågan om folkinitiativet ska avslås eller bifallas 
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är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar 
något förslag till beslut i den delen. 
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för att fullgöra kommunens uppgifter 
enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därmed kommer, 
om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning, valnämnden att bereda 
ärendet så att fullmäktige kan fatta de beslut som krävs ovan nämnda lag. 
Fullmäktige har då att ta ställning till dag för omröstningen, omröstningsdistrikt 
och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till 
de röstberättigade, röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, huruvida 
röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast ska vara 
avslutad. 
 
Om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning måste även beslut om budget 
för att genomföra denna tas. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en 
specifikation till budget där preliminära kostnaden sammanlagt uppgår till 530 
tkr (inklusive eventuell möjlighet till förtidsröstning). Kommunlednings-
förvaltningen föreslår att kostnaden tas från budget för oförutsedda medel för 
Tidaholms kommun.  
 
Kommunledningsförvaltningen har inte tagit med arbetstidskostnader i 
beräkningen av kostnaden för att genomföra en folkomröstning. Det kan dock 
konstateras att valnämnden, som skulle ansvara för en folkomröstning, inte 
har något egen förvaltning eller kansli utan att det i sådana fall är 
kommunledningsförvaltningen och kansliets personal som skulle arbeta med 
att organisera och genomföra folkomröstningen. Kommunlednings-
förvaltningen räknar med en arbetsinsats motsvarande en heltidstjänst under 
tre månader om det blir en folkomröstning, vilket ungefär motsvarar 100 000 kr 
i arbetstidskostnad. Detta är dock inte en kostnad som tillkommer eftersom 
den redan ingår i kommunstyrelsens budget. När det gäller arbetsinsatsen 
kommer den istället främst att märkas på att kansliets personal får prioritera 
bort andra arbetsuppgifter för att i sådana fall kunna organisera 
folkomröstningen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen. 

- Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra 
en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen samt att 
kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera 
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från budget för oförutsedda 
medel för Tidaholms kommun.  

- Zelal-Sara Yesildeniz (-), Lennart Axelsson (C), Gunilla Dverstorp (M), 
Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons förslag  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Johanssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 19 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider 
(V), Erik Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M 
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), 
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Marika Lund (SD), Per Nordström 
(SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister 
Rohman (KD) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-13 
 Arbetsutskottets beslut § 147/2020 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2020-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boende 

Lindängen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-11-
16. 

 Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning, 
huvudregistrator Marie Anebreid. 
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 Bild preliminär tidsplan, kommunikatör Miranda Bergsten. 
 Preliminär tidsplan folkomröstning efter folkinitiativ, kommunjurist 

Jenny Beckman, 2020-11-13. 
 Specifikation till budget för folkomröstning, förvaltningsekonom 

Federico Dell´Anna. 
 Kommunstyrelsens beslut § 220/2020 ”Beslut om folkomröstning 

gällande särskilda boendet Lindängen”, 2020-11-04. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet 

Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19. 
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens 

samhällsförening, 2020-08-07. 
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om 

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
 
Protokollsanteckning 
Birgitta Andersson (L) lämnar en protokollsanteckning ” Social och 
omvårdnadsnämnden uppmanas att skjuta upp verkställigheten av beslutet att 
flytta de boende från Lindängen tills dess att resultatet av folkomröstningen är 
klart”.  
Marika Lund (SD), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Christopher 
Vipond (MP), Anneli Sandstedt (C), Ulf Persson (C), Zelal-Sara Yesildeniz (-), 
Krister Rohman (KD) och Gunilla Dverstorp (M) ställer sig bakom Anderssons 
protokollsanteckning.   
 
Sändlista 
Valnämnden 
Ekedalens samhällsförening 
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2018/358 

§ 9 Beslut om besvarande av motion om förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i delen som rör 
förstudien samt besluta att avslå motionen i delarna som rör 
projektering och prioritering i investeringsplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson (L) med flera har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att förskolan Linblomman i Madängsholm är sliten och inte har plats för de 
barn som bor i Madängsholm. Detta har lett till att barn i Madängsholm 
hänvisas barnomsorgsplats inne i Tidaholm vilket i förlängningen innebär att 
barnen även börjar i skolan i Tidaholm istället för i Valstad skola. 
 
Motionärerna menar att det pågår ett generationsskifte i Madängsholm 
samtidigt som kommunen planerar för ny villabebyggelse i samhället. Det 
leder till att behovet av en ny förskola ökar. Det är dessutom motionärernas 
mening att en ny förskola skulle locka ännu fler barnfamiljer till Madängsholm. 
 
Motionärerna yrkar på att det snarast ska göras en förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm samt att detta ska prioriteras i kommunens 
investeringsplan. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin beredning av motionen att det 
finns ett beslut från barn- och utbildningsnämnden om att ansöka hos 
kommunstyrelsen om att få starta en förstudie för att ta fram alternativa 
lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm med två avdelningar. 
Med anledning av detta anser kommunledningsförvaltningen att delen i 
motionen om att det ska göras en förstudie är besvarad. Delarna som rör 
projektering och prioritering i investeringsplanen kan dock inte anses vara 
besvarade med anledning av att det faktum att det ska göras en förstudie 
kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är säkerställt att en 
investering faktiskt kommer att genomföras. Delarna som rör projektering och 
prioritering i investeringsplan bör därför avslås. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad i delen som rör förstudien samt besluta att avslå motionen i 
delarna som rör projektering och prioritering i investeringsplan. 

- Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
- Runo Johansson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

motionen ska anses vara besvarad i sin helhet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons förslag  
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Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 79/2020 ”Beslut om besvarande av motion 

om förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”, 2020-
04-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2020-02-12. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om svar på 
motion angående förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Motion angående förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om ny förskola i Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om ny förskola i 
Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-12. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019 ”Beslut om svar på 
motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-04-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm”, barn- och 
utbildningschef Anneli Ahlm, 2019-03-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018 ”Motion - 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”,  
2018-11-14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskolan i 
Madängsholm (L med flera), anmäld på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-29. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagställaren 
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2019/159 

§ 10 Beslut om besvarande av medborgarförslag om att bygga en 
ny förskola i Madängsholm 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att det ska byggas en ny förskola i 
Madängsholm som ska vara färdigställd till år 2021. 
 
Förslagslämnaren framhåller att det behöver byggas en ny förskola eftersom 
den befintliga anses obruklig. Det framhålls även att det sker en 
generationsväxling i Madängsholm och Baltak med omnejd och att många 
unga barnfamiljer och ungdomar väljer att flytta till trakten. 
 
Förslagslämnaren menar även att det redan har gjorts satsningar på samhället 
då det har anlagts en cykelväg mellan Tidaholm och Madängsholm, det har 
byggts en ny lekplats, det finns en välbesökt badplats  och det finns en aktiv 
bygdegårdsförening. 
 
Förslagslämnaren menar slutligen att det finns ledig mark som skulle vara 
lämplig att bygga en ny förskola på. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 49/2019, att lämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 
§ 95/2019, att remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 12/2020, att avge ”yttrandet”. Med 
”yttrandet” avses en tjänsteskrivelse författad av skolchefen av vilken det 
framgår följande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2019-03-14 barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till organisation och lokalisering av 
kommunens förskoleverksamhet. I det förslaget ingick att avveckla förskolan 
Linblomman i Madängsholm år 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-09 att starta en utredning 
avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och pausade i och med det 
verkställandet av beslut som tidigare fattats avseende förskolan på Rosenberg 
och förskolan Lindblomman. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 att avbryta pausen samt 
att revidera ett tidigare beslut genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan 
Linblomman. Nämnden beslutade även att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
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starta en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola i Madängsholm med två avdelningar. 
 
Skolchefen drar följande slutsats sin tjänsteskrivelse ”Då barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
göra en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola med två avdelningar i Madängsholm betraktar barn- och 
utbildningsförvaltningen att medborgarförslagets förslag helt ligger i linje med 
den process som redan pågår och därför bör motionen anses vara besvarad”.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det framgår av slutsatsen i 
yttrandet att medborgarförslaget bör anses vara besvarat eftersom 
medborgarförslaget ligger helt i linje med en process som pågår. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att det som föreslås i 
medborgarförslaget är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm som 
ska vara färdigställd år 2021. Det barn- och utbildningsnämnden har beslutat i 
frågan är att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två avdelningar samt att 
ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en förstudie för att ta fram 
alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm med två 
avdelningar. Av nämndens beslut framgår det varken att målet med förstudien 
är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm eller att den ska vara klar 
år 2021. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är för stor skillnad mellan 
medborgarförslaget och det beslut om förstudie som barn- och 
utbildningsnämnden har fattat för att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat. Kommunledningsförvaltningen menar även att det faktum att det ska 
göras en förstudie kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är 
säkerställt att en investering faktiskt kommer att genomföras då det är flera 
steg i investeringsprocessen som ska gås igenom innan beslut om faktisk 
investering fattas. Dessutom befinner sig kommunen i ett ansträngt 
ekonomiskt läge vilket kan komma att begränsa möjligheten att genomföra 
nya investeringar.  Med anledning av detta föreslår 
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 80/2020 ”Beslut om besvarande av 

medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Madängsholm”, 2021-
04-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av medborgarförslag om att bygga en ny 
förskola i Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2020-02-12. 
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 Barn- och utbildningsnämnden beslut, § 12/2020, ”Beslut om yttrande 
gällande medborgarförslag angående byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23.  

 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag angående byggnation av ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2019 ”Beslut om 
remittering av medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 49/2019 ”Handlingar att anmäla”,  
2019-04-29. 

 Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Madängsholm, anmält 
på kommunfullmäktiges sammanträde  
2019-04-29. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagsställaren 
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2018/223 

§ 11 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl 
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket medför att åldersbaserade 
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka. 
 
Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat 
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den 
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att 
specialisera sig inom området och ge bättre vård. 
 
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge social- 
och omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholm. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 73/2018, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden svarade på motionen i beslut, § 16/2019, 
och uppgav att syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder 
är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Nämnden framhöll att det är viktigt 
med ett omhändertagande som är anpassat till personens särskilda behov och 
förutsättningar. 
 
Nämnden framhöll vidare att det, inom befintlig budget, inte fanns något 
utrymme för att tillskapa ett specifikt demensboende. Personer med demens 
får istället sina behov tillgodosedda inom befintliga äldreboenden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 51/2019, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknades. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 88/2019, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 126/2019, att avge ”svaret” till 
kommunstyrelsen. Med ”svaret” åsyftas en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadschefen av vilken det framgår omfattande kostnadsberäkningar för 
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vad det skulle kosta att gå ifrån dagens sätt att arbeta till att skapa en 
demensavdelning. Omvårdnadschefen uppskattar att det skulle innebära en 
kostnadsökning på mellan 1,8 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och 
omvårdnadsnämnden har dragit på sig ett omfattande underskott sedan 
nämnden fattade sitt första beslut, där de hänvisade till att det inte fanns 
utrymme i befintlig budget för att skapa en demensavdelning. 
 
Med anledning av nämndens ekonomiska situation bedömer 
kommunledningsförvaltningen att det inte är aktuellt för nämnden att dra på 
sig de, enligt omvårdnadschefen, ytterligare kostnader som tillskapandet av en 
demensavdelning skulle innebära.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Anna Zöögling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 

motionen.  
- Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M) och Zelal- Sara Yesildeniz (-), 

Birgitta Andersson (L), Johan Liljegrahn (M), Peter Friberg (M) Lennart 
Nilsson (SD) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.  

- Zelal-Sara Yesildeniz (-) framför ett tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionens intention om att inrätta demensavdelning tas 
med när framtidens äldreomsorg implementeras/omorganiseras. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons förslag samt Yesildeniz tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Johanssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 19 
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NEJ: 22 
Följande röstar JA:  
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider 
(V), Erik Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M 
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), 
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Marika Lund (SD), Per Nordström 
(SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister 
Rohman (KD) 
 
Ordförande konstaterar därefter att Yesildeniz tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag faller. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 53/2020 ”Beslut om besvarande av motion 

om att tillskapa en demensavdelning”, 2020-03-53. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att tillskapa en 

demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-11. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 126/2019 ”Beslut om svar 

på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-12-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om demensboende, komplettering av 
tidigare svar”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2019-11-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning”,  
2019-08-21. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2019 ”Beslut om besvarande av 
motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-29. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar 
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-02-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 73/2018 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”, 
2018-06-20. 

 Motion om att tillskapa en demensavdelning (M med flera), anmäld på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Förslagsställaren 
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2021/22 

§ 12 Beslut om besvarande av fråga angående vem som ska betala 
dolda bidrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingemar Johansson (L) har inkommit med en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående vem som ska betala ”dolda bidrag”.   
 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar att frågan är 
besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Fråga från Ingemar Johansson (L). 

 
Sändlista 
Ingemar Johansson 
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2021/25 

§ 13 Beslut om besvarande av fråga angående politiska insatser 
för att påverka beslutet om Nobias flytt 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har inkommit med en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående politiska insatser för att påverka 
beslutet om Nobias flytt.   
 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 Fråga från Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

 
Sändlista 
Zelal-Sara Yesildeniz 
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2018/319 

§ 14 Beslut om entledigande från uppdrag Mattias Ezelius (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mattias Ezelius (S) från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i social-och 
omvårdnadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen från och med 
2021-01-25 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mattias Ezelius (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i social- och omvårdnadsnämnden 
samt ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Mattias 
Ezelius (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i social-och omvårdnadsnämnden samt ersättare i 
kommunstyrelsen från och med 2021-01-25 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-01-11 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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2018/406 

§ 15 Fyllnadsval av ledamot i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Mattias Ezelius (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Krister Wäring (S) till ledamot i 
social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2021-01-25 till 2022-12-
31.  

- Kommunfullmäktige beslutar utse Jonas Storm (S) till ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden för perioden 2021-01-25 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har § 14/2021 behandlat ärendet kring beslut om 
entledigande av uppdrag Mattias Ezelius (S). 
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ledamot i social- 
och omvårdnadsnämnden. Socialdemokraterna har innan sammanträdet 
meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Förslaget innebär att det även behöver förrättas ett fyllnadsval av ersättare till 
social- och omvårdnadsnämnden efter Krister Wäring (S). 
 
Förslag till beslut 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Krister 
Wäring (S) till ledamot i social- och omvårdnadsnämnden för perioden 
2021-01-25 till 2022-12-31.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Jonas 
Storm (S) till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för perioden 
2021-01-25 till 2022-12-31 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Mattias Ezelius 

 
Sändlista 
Krister Wäring 
Jonas Storm 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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§ 16 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Mattias 
Ezelius (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Michelle Hjerp Holmén (S) till 
ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2021-01-25 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har § 14/2021 behandlat ärendet kring beslut om 
entledigande av uppdrag Mattias Ezelius (S). 
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen. Socialdemokraterna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Michelle 
Hjerp Holmén (S) till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2021-
01-25 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Mattias Ezelius 

 
Sändlista 
Michelle Hjerp Holmén (S) 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Beslut om entledigande från uppdrag Helena Nylén (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Helena Nylén (L) från sitt 
uppdrag som ledamot i social-och omvårdnadsnämnden från och med 
2021-01-25 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Nylén har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Helena 
Nylén (L) från sitt uppdrag som ledamot i social-och 
omvårdnadsnämnden från och med 2021-01-25 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-01-20 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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§ 18 Fyllnadsval av ledamot i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Helena Nylén (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Birgitta Andersson (L) till ledamot i 
social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2021-01-25 till 2022-12-
31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har § 17/2021 behandlat ärendet kring beslut om 
entledigande av uppdrag Helena Nylén (L). 
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ledamot i social- 
och omvårdnadsnämnden. Liberalerna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Birgitta 
Andersson (L) till ledamot i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2021-01-25 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Helena Nylén. 

 
Sändlista 
Birgitta Andersson  
Social- och omvårdnadsnämnden 
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§ 19 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 22.30. 
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