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Utdragsbestyrkande 

 

Rosenbergsskolans aula samt digitalt, 2020-11-30 kl:18:00- 18:45 
§§ 109-119 

 
 
Beslutande 
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD) 
2:e vice ordförande, Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Othmar Fiala 
(S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle 
Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), 
Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn 
Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Henrik 
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), 
Petri Niska (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Cathrine Karlsson (S) Mimmi Pirttilä (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Anna Wik 
(MP), Jenny Svensson (L), Camilla Graaf (M) 
 
Ersättare 
Ingvar Jansson (S), Malin Andersson (S), Kent Persson (S), Christopher Vipond (MP), Mikael 
Hallin (C), Aili Räisänen (SD), 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
Marie Anebreid, administratör digitala möten 
 

 
Justering 
Utses att justera: Zelal-Sara Yesildeniz (-)  Krister Rohman (KD) 
Justeringens tid: 2020-12-10 
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Erik Ezelius (S) 

Underskrift justerare  
 Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
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Innehållsförteckning 
 
§ 109 Godkännande av dagordning  
§ 110 Handlingar att anmäla  
§ 111 Beslut om kommunal skattesats för Tidaholm år 2021  
§ 112 Beslut om inriktningsdokument organiserat integrerat arbete  

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
§ 113 Beslut om förlängning av överenskommelse mellan Västra  

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

§ 114 Beslut om entledigande från uppdrag Fahad Almedane (S)  
§ 115 Beslut om entledigande från uppdrag Petri Niska (SD)  
§ 116 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden  

efter Fahad Almedane (S) 
§ 117 Fyllnadsval av ledamot till kultur- och fritidsnämnden efter  

Petri Niska (SD) 
§ 118 Fyllnadsval av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter  

Petri Niska (SD) 
§ 119 Mötets avslutande  
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2020/17 

§ 109 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning 
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
dagordningen 
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2020/19 

§ 110 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga kvartalsrapporten Ej verkställda 
beslut till handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen 
angående ny ledamot Fahad Almedane (S) och ny ersättare Malin 
Andersson (S) i kommunfullmäktige till handlingarna.  

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen 
angående ny ersättare Kent Persson (S) i kommunfullmäktige till 
handlingarna.  

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från Brottsofferjouren ” 
Hotad eller hatad” till handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från Moderaterna om 
ny vice gruppledare Johan Liljegrahn (M) till handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga information från Mediapoolen till 
handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om policy om 
”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och 

omvårdnadsnämnden. 
 Skrivelse från Brottsofferjouren ”Hotad eller hatad”, 2020-10-26. 
 Skrivelse från Moderaterna angående val av ny vice gruppledare 

Johan Liljergrahn, 2020-10-23. 
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Fahad Almedane (S) och ny 

ersättare Malin Andersson (S) i kommunfullmäktige 2020-11-09. 
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare Kent Persson (S) i 

kommunfullmäktige 2020-11-09. 
 Information till kommunen gällande det kommunalägda bolaget 

Mediapoolen Västra Götaland AB, 2020-11-12. 
 Motion från Zelal-Sara Yesildeniz (-) om införande om policy om 

”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB.  
 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Johan Liljegrahn 
Fahad Almedane 
Malin Andersson 
Kent Persson 
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2020/158 

§ 111 Beslut om kommunal skattesats för Tidaholm år 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 
22,07 per skattekrona 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) så måste den kommunala skattesatsen för 
2021 år fastställas senast 30 november 2020.  
 
Ytterligare så beskriver kommunallagen att om budgeten på grund av 
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska 
fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, 
avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen 
(1990:1144) inom denna tid.  Budgeten ska därefter fastställas före december 
månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats 
än den som har bestämts tidigare. 
 
Eftersom beslut om Strategisk plan och budget 2021-2023 flyttats fram så 
behandlas skattesatsen därför som ett separat beslut.  
Tidaholms kommuns utdebitering för 2020 är fastställt till 22,07 per 
skattekrona.   
 
Tidaholms kommuns skattesats ligger för 2020 bland de högre i en jämförelse 
med kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund.  
 
I de två förslag till förslag till Strategisk plan och budget 2021-2023 som 
presenterades på kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 så föreslogs 
oförändrad skattesats för 2021.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för år 2021 
fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyreslens beslut §2020/2020 ” Beslut om kommunal 

skattesats för Tidaholm år 2021”, 2020-11-04. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunal skattesats för Tidaholm 

avseende år 2021”, controller Louise Holmvik, 2020-10-27. 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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2020/236 

§ 112 Beslut om inriktningsdokument organiserat integrerat arbete 
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta Inriktningsdokument organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende enligt förslaget från VästKoms styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ett beslut av att ställa sig 
bakom förslaget från VästKoms styrelse om Inriktningsdokument om integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Direktionen 
rekommenderar kommunerna att fatta beslut om antagande av 
inriktningsdokumentet.  
 
Förslaget har remitterats till social- och omvårdnadsnämnden, som har 
rekommenderat kommunstyrelsen att besluta anta Inriktningsdokument 
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende enligt förslaget från VästKoms 
styrelse. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 218/2020 ”Beslut om Yttrande- 

Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende”, 2020-11-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Yttrande- Inriktningsdokument organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 81/220 ”Beslut om 
inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande- Inriktningsdokument 
organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende”, kanslichef Anna Eklund, 2020-06-18. 

 Skaraborgs Kommunalförbunds direktions beslut § 28/2020 
”Inriktningsbeslut psykisk ohälsa”, 2020-05-08. 

 Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete - 
slutligt förslag II. 

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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2020/237 

§ 113 Beslut om förlängning av överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta förlängningen av 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ett beslut att förlänga 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård till 2021-12-31. Direktionen rekommenderar kommunerna att ta 
beslut om förlängning av överenskommelsen. 
 
Förslaget har remitterats till social- och omvårdnadsnämnden, som  ser 
positivt på direktionens rekommendation om att förlänga överenskommelsen 
och föreslår därför kommunstyrelsen att besluta anta direktionens 
rekommendation om förlängning av överenskommelsen mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förlängningen av överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 219/2020 ”Förlängning av 

överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård”, 2020-11-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Förlängning av överenskommelse om samverkan vid 
in- och utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård”, vik 
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-10-06. 

 Regionfullmäktiges beslut § 141/2020 ”Överenskommelse om 
samverkan vid in- och utskrivning vid sluten hälso- och sjukvård”, 
2020-09-22. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/220 ”Beslut om 
förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård”, 2020-09-15. 

 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande- Förlängning av 
överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård”, kanslichef Anna Eklund, 2020-06-18. 
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 Skaraborgs Kommunalförbunds direktions beslut § 29/2020 
”Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”, 2020-05-08. 

 Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 148/2018 ”Beslut om förlängning av 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård”, 2018-11-26. 

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Social-och omvårdnadsnämnden 
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2018/402 

§ 114 Beslut om entledigande från uppdrag Fahad Almedane (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fahad Almedane (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 
2020-11-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fahad Almedane (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Fahad 
Almedane (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden från och med 2020-11-30. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Fahad 

Almedane (S)”, kanslichef Anna Eklund. 2020-11-20.  
 Begäran om entledigande, 2020-11-06 

 
Sändlista 
Fahad Almedane 
Barn-och utbildningsnämnden 
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§ 115 Beslut om entledigande från uppdrag Petri Niska (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Petri Niska (SD) från sina 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2020-11-30. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Petri Niska (SD) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Petri 
Niska (SD) från sina uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med 2020-11-30. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om entledigande från uppdrag Petri Niska 

(SD)”, kanslichef Anna Eklund, 2020-11-20. 
 Begäran om entledigande kultur- och fritidsnämnden. 2020-11-04 
 Begäran om entledigande samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-04 

 
Sändlista 
Petri Niska 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 116 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Fahad Almedane (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Pia Blomqvist (S) till ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden för perioden 2020-11-30 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2020-11-30 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Fahad Almedane (S).  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta utse Pia Blomqvist (S) 
till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2020-11-30 
till 2022-12-31.  
 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Fahad Almedane 

 
Sändlista 
Pia Blomqvist 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 117 Fyllnadsval av ledamot till kultur- och fritidsnämnden efter 
Petri Niska (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Christina Forsling (SD) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2020-11-30 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2020-11-30 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Petri Niska (SD).  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Sverigedemokraterna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Lennart Nilsson (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Christina Forsling (SD) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2020-11-30 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Petri Niska 

 
Sändlista 
Christina Forsling 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 118 Fyllnadsval av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter 
Petri Niska (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Nilsson (SD) till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2020-11-30 till 2022-12-31.  

• Kommunfullmäktige beslutar utse Petri Niska (SD) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2020-11-30 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2020-11-30 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Petri Niska (SD).  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Förslaget innebär att det även behöver förättas ett fyllnadsval av ersättare till 
samhällsbyggnadsnämnden efter Lennart Nilsson (SD). 
 
Förslag till beslut 

- Lennart Nilsson (SD) föreslår kommunfullmäktige beslutar utse Lennart 
Nilsson (SD) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 
2020-11-30 till 2022-12-31.  

- Lennarts Nilsson (SD) föreslår kommunfullmäktige beslutar utse Petri 
Niska (SD) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 
2020-11-30 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Petri Niska 

 
Sändlista 
Lennart Nilsson 
Petri Niska 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020/17 

§ 119 Mötets avslutande 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 18:45.  
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