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TBE – vaccinering för kommunens personal 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ställer sig positiva till beslutet om TBE-vaccinering för 
kommunens personal ligger med inför budget 2024. Detta är en fråga vi har haft uppe i samverkan på 
förvaltningsnivå. Det gläder oss att den nu hamnat på kommunfullmäktigenivå efter rådigt 
medborgarförslag. 

Då Tidaholms kommun ligger inom riskområde gällande TBE så ser vi det som självklart att 
arbetsgivaren ska erbjuda vaccinering till personal som rör sig i skog och mark under arbetstid. Vi 
förutsätter att Tidaholms kommun som arbetsgivare har som mål att vara förutseende och arbeta 
målmedvetet för att personalen ej utsätts för risker som leder till försämrad hälsa, bestående men 
eller värre.  

En investering i personalens hälsa är en investering för framtiden och en del i att ta ansvar för den 
strategiska kompetensförsörjningen. 

 

Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 

Kerstin Gustafsson   Hajrudin Abdihodzic 
Sara Lundgren   Synva Bratberg  
Rebecka Löving   Camilla Graaf 
Kent Moström    Eleonora Gustafsson 
Jonas Storm   Kenneth Holgersson 
Karin Strandberg    
Peter Svensson   
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From: Lennart Nilsson
Sent: 12 dec 2022 10:11:05 +01:00
To: Jenny Beckman
Cc:
Subject: Gruppledare

Hej Jenny.
Ersättare till mig som ordinarie gruppledare är följande.
1. Per Nordström
2. Lennart Larsson

Mvh Lennart Nilsson

Skickat från min iPad
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Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-12-15 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 150 Beslut om godkännande av slutrapport för 
implementering av måltidsenhet 
SBN 2022/519 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för implementeringen av ny 

måltidsenhet i nämndens verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en slutrapport avseende implementeringen av ny 
kommunövergripande måltidsenhet som en del i nämndens verksamhet.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

slutrapport för implementeringen av ny måltidsenhet i nämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 121/2022 ”Beslut om godkännande av 

slutrapport för implementering av måltidsenhet”, 2022-12-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av slutrapport - Implementering av 

måltidsenhet”, måltidschef Ulrika Aleniusson, 2022-11-23. 
 Slutrapport - Implementering av måltidsenhet, 2022-11-24. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SBN 2022/519 

2022-11-23 Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Ulrika Aleniusson, måltidschef 

Beslut om godkännande av slutrapport - 
Implementering av måltidsenhet 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad slutrapport för 
implementeringen av ny måltidsenhet i nämndens verksamhet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en slutrapport avseende implementeringen av ny 
kommunövergripande måltidsenhet som en del i nämndens verksamhet.  

Barnrättsbedömning 
Den lyckade implementeringen av en ny måltidsenhet bedöms främja barn och deras hälsa, då en 
väl fungerande och näringsriktig skolbespisning är en viktig del i deras välmående. 

Beslutsunderlag 
 Slutrapport - Implementering av måltidsenhet, 2022-11-24. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden
Måltidsenheten

Ärendenummer: SBN 2022/519
Upprättad: 2022-12-15
Senast reviderad: -

Slutrapport Implementering 
Måltidsenhet

1Flicka blåser såpbubblor
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Bakgrund 
Under 2019 gjordes en utredning av de offentliga köken i Tidaholms kommun på uppdrag av politik 
och kommunledning. Slutrapport presenterades i oktober 2019. Uppdraget att utföra utredningen 
fick Offentlig Måltid / Peggy Dicksdotter Hermansson. Syftet med utredningen var att utreda 
förutsättningarna för en gemensam måltidsenhet i Tidaholms kommun för att säkerställa en lagenlig, 
kvalitativ och effektiv måltidsproduktion.   

Projektresultatet jämfört med projektmål 
Målet med genomförandet av projektet är att säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv 
måltidsproduktion. Lagenliga måltider innebär att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om näring, 
konsistens, individuella behov och säker hantering av livsmedel. Lagstadgat är att skolmåltiden ska 
vara näringsriktigt och gratis. Socialstyrelsen har rekommendationer om mat och måltider för att 
förebygga undernäring och sjukdom. Utöver det fanns i Tidahoms kommun vid tidpunkten för 
utredningen en måltispolicy för skola och förskola, dock inte för vård och omsorg.   

Resultatet av utredningen var att en måltidsorganisation bör skapas i kommunen. Förslaget var en 
gemensam måltidsorganisation som är organsierad under samhällsbyggnadsnämnden. Som ledning för 
organisationen föreslogs en måltidschef med utbildning inom kostekonomi och ledarskap, 2 
enhetschefer och en dietist. Arbetsledare inom respektive kök föreslogs samt en personalpool för att 
täcka upp vid frånvaro i köken såsom sjukdom och semestrar. Standard på kök uppmanades att ses 
över då det var stora skillnader mellan köken. Jämlik kompetens bedömdes behövas i köken och 
jämnare fördelning av personalstyrka i respektive kök. Fortbildning och kompetensutveckling ansågs 
eftersatta.  

Utredaren konstaterade att vid ”djupare inblick” i köken så ser man att köken är som isolerade öar 
med bristande kommunikation åt alla håll. Man gör som man alltid har gjort, nationella 
rekommendationer och lokala riktlinjer har inte uppdaterats eller fått genomslag, rutiner och 
egenkontrollprogram saknas och det är stora skillnader i kvalité och arbetssätt. Utredaren 
konstaterade även att det saknas ett övergripande perspektiv och ett ledarskap som kan tillvarata och 
utveckla verksamheterna till en professionell organisation för en hållbar matkedja.  

Utredaren såg goda förutsättningar för en gemnsam måltidsorganisation, vilket det även fanns en bred 
acceptans för. Tydligt ansvar och nära samarbete var viktiga delar i den nya organsiationen.  

Utfall och resultat 
Resultatet av måltidsutredningen som gjordes 2019,  resulterade i att Tidaholms kommun tog ett 
beslut att bilda en gemensam måltisenhet, organiserad under samhällsbyggnadsnämnden. Första steget 
för ett övertagande av alla kök och för att skapa en gemensam organisation var att tillsätta en 
måltidschef. Måltidschefen började i januari 2021. Måltidschefen fick i första uppdrag att själv bilda sig 
en uppfattning om hur en blivande organisation skulle kunna se ut och när den skulle starta.  

Ny organisation startade i mitten av augusti 2021. Vid uppstart var två ledningsfuntioner rekryterade, 
en driftledare för skola och förskola på 100%, och en måltisutveklare med dietist inriktning på 75% 
som kombineras med drifledare 25% för vård och omsorgskök. Under hösten 2021 genomfördes inga 
större förändringar inom köken utan kunskap inhämtades om medarbetare, standard kök, rutiner, 
arbetssätt, bemanning, kompetensnivå mm, helt enkelt ett halvår för ledning att lära känna 
organisationen. Det som starades omgående under hösten 2021 var en gemensam funktion för 
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personaltillsättning vid frånvaro, inköp av nya transportskåp till Midgårds verksamhet för säkerställa 
rätt värme/kyla av maten och en arbetsmiljö som är hanterbar vid transport av mat. Regelbundna 
APT och medarbetarsamtal startades, samt uppbyggnad av strukturer och ramar för den nya 
måltisenheten.  

Från och med med årsskiftet 2022 gjordes större förändringar. Nya scheman har börjat gälla med en 
jämnare bemanning, därmed har också en del personal flyttat på sig för att jämna ut kompetensbehov 
och arbetsbelastning i köken. Arbetsledande kockar har införts i de större köken där fler än två 
personer arbetar för att förtydliga organisation och ansvar. Rekryteringar har gjorts, dels på grund av 
nystartade enheter och tjänster som blivit vakanta, dock med viss svårighet att rekrytera kockar då 
det är ett bristyrke. Två nya enheter har startats upp, Rudbecks skolrestaurang i egen regi och 
tillagningskök på Rosenbergs förskola. Utbildningar har genomförts i egen regi av Måltisutvecklare, 
hittills inom områdena livsmedelshygien, specialkost och klimatsmart mat. Egenkontrollplaner har 
tagits fram till alla kök och rutiner har upprättats. Allmän upprustning i köken av mindre 
förbrukningsinventarier har gjorts, och pågår fortfarande, för att förbättra arbetsmiljö och 
arbetsmetoder. Köket i förskolan Axet är klart efter renovering, och är nu ett funktionellt och 
godkänt tillagningskök.  

Budget för måltidsenheten i egen regi har tagits i bruk för 2022, med bra samarbete mellan berörda 
förvaltningarna vid skiftet från barn- och utbildningsnämnden (BUN) och social- och 
omvårdnadsnämnden (SON) till samhällsbyggadsnämnden. Uppföljning av utfall budget har skett 
kontinuerligt under 2022. Tyvärr ser inte omvärlden ut ”som vanligt” vilket har påverkat framför allt 
livsmedelpriserna kraftigt. Utfall av budget återkopplas till köken på alla APT för att de ska få en 
medvetenhet om sin budget och för att jobba emot att göra medvetna val vid inköp. Uppföljning av 
nyckeltal görs kvartalsvis och återkopplas till köket med målet att de ska förbättra sina siffror. 
Nyckeltal som mäts är: 

• Varor utanför avtal som köps in, andel ekologiskt  
• Andel svenska animalier 
• CO2e/kg 
• kr/kg.  

Arbetet med nyckeltal är en grundläggande del av enhetens framtida verksamhet. Utöver ovan mäts 
atsvinn numera 2-4 ggr/år med återkoppling till varje kök. Målet är att nå 45g svinn per elev/barn 
inom förskola och skola. Mätningar visar att Tidaholms kök totala matsvinn minskat från våren 2022 
till hösten 2022 vilket är glädjande och ett bra kvitto på ansträngningarna. 

Samverkam med övriga förvaltningar runt mat och måltider har påbörjats. Inom omsorgen är 
regelbundna måltidsträffar uppstartade med måltidsombud. Måltidsenhetens kompetens har även 
tillgodosetts genom att personal från enheten utbildat inom vård och omsorgsprogrammet med 
syftet att ge framtidens anställda en bättre  förståelse för matens viktiga roll inom omvårdnad.  

Inom skola och förskola är första steget  påbörjat med att ledning för måltid har börjat delta på APT 
för pedagoger, då för att informera om måltidsenheten och våra olika uppdrag runt måltiden som är 
ett gemensamt ansvar.  

Utfall tidsplan 
Det har inte funnits en exakt tidsplan men sammanfattningsvis har den nya organisationen kommit en 
bra bit på väg sedan uppstart augusti 2021 och är nu en fungerande och självgående enhet.  
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Utfall resurser 
De resurser som har använts är inom egen organisation och målet är att ta tillvara all god kompetens 
och viljan att förbättra som finns inom måltidsenheten.  

Utfall kostnader 
Implementeringskostnaderna för uppstart av enheten har inte specifikt budgeterats. 
Samhällsbyggnadsnämnden pekade i sitt yttrande på att en viss initial effekt med kostnadsökningar 
sker i samband med implementering. Bedömningen är att den puckeln nu passerats och 
organisationen hos måltidsenheten samt avlämnande nämnder SON och BUN kontinuerligt 
effektiviseras. 

Denna rapport skrivs i en tid där priser för livsmedel ökat påtagligt som del av hela inflationseffekten 
i samhället. Av den anledningen är det svårt att jämföra kostnadsutvecklingen i detalj. Dock 
Portionspriser och också till stor del beroende av verksamheternas omfattning. Det behövs ett par 
”budgetår” för att få ordentligt uppfattning om vilka kostnader som finns och vad som kan 
effektiviseras än mer. Samhällsbyggnadsnämnden kan med ovan nyckeltal kontinuerligt följa såväl 
kostnadsutveckling som kvalité. 

Uppföljning av nytta/effekt 
Måltidsenheten har nu varit igång i drygt ett år. En uppföljning i arbetsgrupper har gjorts under 
oktober 2022 för att stämma av vad som blivit bra och vad som kan förbättras.  

Det som har blivit bra enligt medarbetarna i måltisenheten är följande:  

• Lika förutsättningar i alla kök, ramar och riktlinjer,  
• samma information till alla och att information ges,  
• regelbudna APT för alla,   
• man känner sig mer synlig och man får bekräftesle på att man har ett viktigt uppdrag,  
• vikarietillsättning som sköts av en person,  
• rutiner vid sjukanmälan,  
• personalpool tillsatt,  
• chefer som kan verksamheten och man kan få råd och hjälp,  
• utbilning finns och alla får ta del av det,  
• bättre gemenskap och sammanhållning mellan köken,  
• jobbar mer med utveckling,  
• får återkoppling om tex budget, inköp och matsvinn,  
• bättre kvalite på maten,  
• bättre hantering vid transport av mat.  

Det som fortfarande kan förbättras enligt medarbetarna är följande:  

- fler vikarier som kan arbetsuppgifterna,  
- fler i personalpoolen,  
- information och samarbete med pedagoger och rektorer,  
- fler personer på golvet,  
- blivit en högre arbetsbelastning,  
- få tid att arbeta ikapp med sådant man ligger efter med,  
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- matråd,  
- gärna mer kurser och utbildningar,  
- kunskap i Agresso. 

Erfarenheter av projektarbetet 
Erfarenheten och summeringen ett år efter uppstart av måltidenheten är att många av de punkter 
som föreslogs i utredningen är påbörjade eller utförda. Att bygga upp en ny organisation tar sin tid 
men då den ledning som rekryterades hade bred erfarenhet av offentliga måltider så har uppstarten 
gått bra och det arbetet fortgår. Medarbetarna från de olika köken var innan uppstart postiva till den 
nya organsiationen vilket självklart har underlättat. De synpunkter som framkom i utredningen som 
gjordes 2019 om behov av kunnig ledning, strukturer, ökad insyn mellan köken, översyn av standard 
kök, att följa lagstiftning och riktlinjer, kompetensutbildning och utveckling, gemensam 
personaltillsättning är uppstartade och igång. Sammanfattningsvis så har Måltidsenheten kommit en 
bra bit på väg men har självklart en hel del kvar, utveckling och förändringsarbete är en ständig punkt 
att arbeta vidare med.  

Överlämning av resultat/leverans 
Överlämningen av alla kommunens kök till samhällsbyggnadsnämnden har gått bra och verksamheten 
är nu en integrerad del inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Samarbetet med övriga förvaltningar 
fungerar bra men kan givetvis alltid utvecklas och förbättras. 

Kvarstående frågor och förslag till förbättringar 
Det kvarstår framför allt behov av underhåll i kök på skolorna i ytterområdena, Ekedalen, Fröjered 
och Valstad. De köken behöver renoveras och underhållas. Ugglans kök har också behov av 
underhåll. Klimatsmarta och hållbara måltider behöver förbättras och utvecklas. Mer 
kompetenshöjande insatser för medarbetarna behövs. Måltidspolicy för hela kommunen ska tas fram. 
Ökad samverkan och utbildning inom/med BUN och SON behövs för att främja måltiden och alla 
mervärden som den ger, både till ung och gammal.   

Rekommendation om fortsatt arbete 
Rekommendation om fortsatt arbete är att fortsätta i samma anda som påbörjats, genom att mäta 
såväl kvalité som kostnad, och fortsätta utveckla måltidsenhetens totala förmågor. 

Vidare fortsatt arbete bör utveckla samverkan inom kommunen där kompetenscentret som en 
central enhet för måltid innebär tas tillvara i kommunens totala arbete med bra vård- och 
skolverksamhet. 

En viktig del i det fortsatta arbete innebär även skapande av politiska styrdokument så som 
måltidspolicy.  
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From: Jenny Beckman
Sent: 21 dec 2022 03:43:07 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Entledigande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ingela Backman <ingela.p.backman@tidaholm.se> 
Skickat: den 20 december 2022 13:36
Till: Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>
Ämne: Entledigande

Hej Jenny, jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag som ordförande och ledamot i Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB från och med den 1 januari 2023. 

Me vänlig hälsning
Ingela Backman

Skickat från min iPad
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-01-11 

Sida 1 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 Beslut om besvarande av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Anna-Karin Skatt (S) har lämnat in en motion i vilken de bland annat 
framhåller följande. 

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare och innebär en förbättring för 
miljön. Barn som promenerar på morgonen får, enligt motionärerna, bättre inlärningsförmåga, är 
friskare och orkar med dagen bättre då fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, 
välbefinnande och bättre kondition. Motionärerna framhåller även att barn som går till skolan lär 
känna sin närmiljö samtidigt som föräldrarnas stress minskar om de inte behöver anpassa sin tid 
för att skjutsa barnen. 

Motionärerna framhåller att det finns en fantastisk frivilligorganisation i Tidaholm och att det vore 
lämpligt att förutsättningslöst fråga om de kan vara behjälpliga som gående ”busschaufförer”. Det 
skulle även ge tillfälle för möten över generationsgränserna. En annan möjlighet skulle, enligt 
motionärerna, kunna vara att väcka ett intresse hos föräldrar. 

Motionärerna föreslår att det ska: 

- utredas om det finns intresse att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela 
Tidaholms kommun. 

- erbjudas gående skolbuss till skolan som projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 32/2022, att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i beslut, § 81/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
skolchefen av vilken det bland annat framgår följande. 

Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, till exempel ideellt engagerade. 
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Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet för att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, såsom: 
 

- Säkrare skolvägar 
- Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
- Ökad motion/rörelse 
- Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
- Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns det en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller 
från skolan för att någon till exempel har blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver 
samordning också finnas för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig 
som vuxen.  
 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att på så sätt väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte 
efterfrågats aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna men informationsinsatser hade 
kanske kunnat bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 
 

- Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
- Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
- Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköping. Gemensamt för dessa kommuner är att de informerar om 
gående skolbuss via exempelvis hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare att 
undersöka intresset sinsemellan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen 
tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 96/2022. 
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Motionen har skickats till pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation PRO, SPF 
seniorerna och SKPF pensionärerna för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anser att motionen är en bra idé 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 
PRO och SKPF angav vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade av 
deltagande i projektet föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att pensionärsorganisationerna inte är intresserade av 
att delta i projektet och att social- och omvårdnadsnämnden därför föreslår att motionen bör 
avslås. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det som föreslås i motionen ligger utanför 
nämndens verksamhetsområde eftersom gående skolskjuts sker före och efter skoltid. Nämnden 
menar att intentionen med motionen kan tas tillvara genom att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt ett av förslagen till beslut som finns med i 
kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag: 

”Om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.” 

Nämnden har dock inte lagt fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende 
eftersom nämnden har slagit fast att det som föreslås i motionen inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden konstaterar dock att nämnden ser flera positiva aspekter kring 
förslaget samt ser att det skulle vara positivt om till exempel vårdnadshavare skulle gå samman 
och starta ett projekt. Barn- och utbildningsförvaltningen kan bidra genom att sprida information 
om vad gående skolbuss innebär för att inspirera vårdnadshavare, eller andra vuxna, att starta upp 
ett projekt.  

Kommunledningsförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
informera om konceptet gående skolbuss på det sätt som förvaltningen finner vara lämpligt. Det är 
dock inte aktuellt att väcka ett politiskt ärende i frågan eftersom det som föreslås i motionen inte 
bedöms ligga inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

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

motionen. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 146/2022 ”Beslut om besvarande av motion 

om gående skolbuss”, 2022-12-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-11-08. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om gående skolbuss”, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 81/2022 ”Beslut om svar på remiss gällande 

motion om gående skolbuss”, 2022-06-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 
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§ 146 Beslut om besvarande av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

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

motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Anna-Karin Skatt (S) har lämnat in en motion i vilken de bland annat 
framhåller följande. 

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare och innebär en förbättring för 
miljön. Barn som promenerar på morgonen får, enligt motionärerna, bättre inlärningsförmåga, är 
friskare och orkar med dagen bättre då fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, 
välbefinnande och bättre kondition. Motionärerna framhåller även att barn som går till skolan lär 
känna sin närmiljö samtidigt som föräldrarnas stress minskar om de inte behöver anpassa sin tid 
för att skjutsa barnen. 

Motionärerna framhåller att det finns en fantastisk frivilligorganisation i Tidaholm och att det vore 
lämpligt att förutsättningslöst fråga om de kan vara behjälpliga som gående ”busschaufförer”. Det 
skulle även ge tillfälle för möten över generationsgränserna. En annan möjlighet skulle, enligt 
motionärerna, kunna vara att väcka ett intresse hos föräldrar. 

Motionärerna föreslår att det ska: 

- utredas om det finns intresse att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela 
Tidaholms kommun. 

- erbjudas gående skolbuss till skolan som projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 32/2022, att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i beslut, § 81/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
skolchefen av vilken det bland annat framgår följande. 

Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, till exempel ideellt engagerade. 
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Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet för att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, såsom: 
 

- Säkrare skolvägar 
- Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
- Ökad motion/rörelse 
- Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
- Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns det en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller 
från skolan för att någon till exempel har blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver 
samordning också finnas för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig 
som vuxen.  
 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att på så sätt väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte 
efterfrågats aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna men informationsinsatser hade 
kanske kunnat bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 
 

- Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
- Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
- Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköping. Gemensamt för dessa kommuner är att de informerar om 
gående skolbuss via exempelvis hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare att 
undersöka intresset sinsemellan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen 
tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 96/2022. 
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Motionen har skickats till pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation PRO, SPF 
seniorerna och SKPF pensionärerna för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anser att motionen är en bra idé 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 
PRO och SKPF angav vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade av 
deltagande i projektet föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att pensionärsorganisationerna inte är intresserade av 
att delta i projektet och att social- och omvårdnadsnämnden därför föreslår att motionen bör 
avslås. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det som föreslås i motionen ligger utanför 
nämndens verksamhetsområde eftersom gående skolskjuts sker före och efter skoltid. Nämnden 
menar att intentionen med motionen kan tas tillvara genom att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt ett av förslagen till beslut som finns med i 
kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag: 

”Om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.” 

Nämnden har dock inte lagt fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende 
eftersom nämnden har slagit fast att det som föreslås i motionen inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden konstaterar dock att nämnden ser flera positiva aspekter kring 
förslaget samt ser att det skulle vara positivt om till exempel vårdnadshavare skulle gå samman 
och starta ett projekt. Barn- och utbildningsförvaltningen kan bidra genom att sprida information 
om vad gående skolbuss innebär för att inspirera vårdnadshavare, eller andra vuxna, att starta upp 
ett projekt.  

Kommunledningsförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
informera om konceptet gående skolbuss på det sätt som förvaltningen finner vara lämpligt. Det är 
dock inte aktuellt att väcka ett politiskt ärende i frågan eftersom det som föreslås i motionen inte 
bedöms ligga inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

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

motionen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-11-08. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om gående skolbuss”, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 81/2022 ”Beslut om svar på remiss gällande 

motion om gående skolbuss”, 2022-06-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/110 

2022-11-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om gående 
skolbuss 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 
Lena Andersson (S) och Anna-Karin Skatt (S) har lämnat in en motion i vilken de bland annat 
framhåller följande. 

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare och innebär en förbättring för 
miljön. Barn som promenerar på morgonen får, enligt motionärerna, bättre inlärningsförmåga, är 
friskare och orkar med dagen bättre då fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, 
välbefinnande och bättre kondition. Motionärerna framhåller även att barn som går till skolan lär 
känna sin närmiljö samtidigt som föräldrarnas stress minskar om de inte behöver anpassa sin tid 
för att skjutsa barnen. 

Motionärerna framhåller att det finns en fantastisk frivilligorganisation i Tidaholm och att det vore 
lämpligt att förutsättningslöst fråga om de kan vara behjälpliga som gående ”busschaufförer”. Det 
skulle även ge tillfälle för möten över generationsgränserna. En annan möjlighet skulle, enligt 
motionärerna, kunna vara att väcka ett intresse hos föräldrar. 

Motionärerna föreslår att det ska: 

- utredas om det finns intresse att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela 
Tidaholms kommun. 

- erbjudas gående skolbuss till skolan som projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 32/2022, att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i beslut, § 81/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
skolchefen av vilken det bland annat framgår följande. 

Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
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är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, till exempel ideellt engagerade. 

Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet för att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, såsom: 
 

- Säkrare skolvägar 
- Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
- Ökad motion/rörelse 
- Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
- Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns det en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller 
från skolan för att någon till exempel har blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver 
samordning också finnas för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig 
som vuxen.  
 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att på så sätt väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte 
efterfrågats aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna men informationsinsatser hade 
kanske kunnat bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 
 

- Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
- Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
- Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköping. Gemensamt för dessa kommuner är att de informerar om 
gående skolbuss via exempelvis hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare att 
undersöka intresset sinsemellan. 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen 
tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 96/2022. 

Motionen har skickats till pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation PRO, SPF 
seniorerna och SKPF pensionärerna för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anser att motionen är en bra idé 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 
PRO och SKPF angav vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade av 
deltagande i projektet föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Barnrättsbedömning 
En aktuell barnrättsbedömning har gjorts av en tidigare instans. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att pensionärsorganisationerna inte är intresserade av 
att delta i projektet och att social- och omvårdnadsnämnden därför föreslår att motionen bör 
avslås. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det som föreslås i motionen ligger utanför 
nämndens verksamhetsområde eftersom gående skolskjuts sker före och efter skoltid. Nämnden 
menar att intentionen med motionen kan tas tillvara genom att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt ett av förslagen till beslut som finns med i 
kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag: 

”Om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.” 

Nämnden har dock inte lagt fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende 
eftersom nämnden har slagit fast att det som föreslås i motionen inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden konstaterar dock att nämnden ser flera positiva aspekter kring 
förslaget samt ser att det skulle vara positivt om till exempel vårdnadshavare skulle gå samman 
och starta ett projekt. Barn- och utbildningsförvaltningen kan bidra genom att sprida information 
om vad gående skolbuss innebär för att inspirera vårdnadshavare, eller andra vuxna, att starta upp 
ett projekt.  

Kommunledningsförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
informera om konceptet gående skolbuss på det sätt som förvaltningen finner vara lämpligt. Det är 
dock inte aktuellt att väcka ett politiskt ärende i frågan eftersom det som föreslås i motionen inte 
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bedöms ligga inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om gående skolbuss”, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 81/2022 ”Beslut om svar på remiss gällande 

motion om gående skolbuss”, 2022-06-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Motionärerna 
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§ 96 Beslut om yttrande angående motion om 
gående skolbuss 
SON 2022/68 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-23 att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden. Yttrandet skulle inkomma till kommunstyrelsens senast 2022-06-23. 

På grund av hög arbetsbelastningen i förvaltningen skickades motionen ut till 
pensionärsorganisationerna i ett sent skede. Pensionärsorganisationerna uppgav att svarstiden var 
för kort, men lämnade inte några synpunkter i övrigt. För att få ett bättre underlag krävdes en 
längre svarstid för pensionärsorganisationerna. 

Nämnden beslutade 2022-06-21 att ärendet skulle tas upp på nämndens sammanträde i 
september. 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-20 att återremittera ärendet 
till förvaltningen tills kommunala pensionärsrådets nästkommande sammanträde då inställning från 
PRO samt SKPF kunde inhämtas. 

Motionen har skickats ut till pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anger att motionen är en bra idé, 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 

PRO samt SKPF angav vid kommunala pensionärsrådet sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att endast ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade 
av deltagande i projektet är förslaget att motionen avslås. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå 

motionen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över motion om gående skolbuss”, 

nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-10-18 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/160, ”Beslut om yttrande 

angående motion om gående skolbuss”, 2022-09-20 
 Yttrande, SPF pensionärerna, 2022-09-01 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/32, ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

56



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-06-16 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 81 Beslut om svar på remiss gällande motion om 
gående skolbuss 
BUN 2022/112 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen tas tillvara 

genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om en motion om gående skolbuss. I motionen 
föreslås att: 

- utreda intresset att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela Tidaholms 
kommun. 

- erbjuda gående skolbuss till skolan som ett projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

 
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande och sammanfattningsvis föreslås intentionen med 
motionen anses tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 
 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att intentionen med motionen tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett 
nytt ärende väcks. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2022 ”Beslut om svar på remiss 

gällande motion om gående skolbuss”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/112 

2022-05-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss gällande 
motion om gående skolbuss 
Förslag till beslut 

- Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen tas tillvara 
genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om en motion om gående skolbuss. I motionen 
föreslås att: 

• utreda intresset att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela Tidaholms 
kommun. 

• erbjuda gående skolbuss till skolan som ett projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Utredning 
Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, t ex ideellt engagerade. 

Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, så som: 

• Säkrare skolvägar 
• Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
• Ökad motion/rörelse 
• Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
• Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller från 
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skolan för att någon t ex blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver också samordning finnas 
för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig som vuxen. 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte efterfrågats 
aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna, men informationsinsatser hade kanske kunnat 
bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 

• Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
• Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
• Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköpings kommuner. Gemensamt för dessa kommuner är att de 
informerar om gående skolbuss t ex via hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare 
att undersöka intresset sinsemellan. 
 
Sammanfattningsvis kan intentionen med motionen anses tas tillvara genom att motionen avslås till 
förmån för att ett nytt ärende om informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 
 
Barnrättsbedömning 
Motionen rör barn i skolåldern. Gående skolbuss kan öka rörelsen för barn i vardagen och 
förbättra trafiksituationen vid skolor genom ett minskat antal bilar. Det kan kopplas till barns 
rättighet till hälsa och trygghet.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Beslut om remittering av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och 

social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

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 barn- och 

utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-03-14. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden  
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§ 8 Beslut om slutredovisningar av avslutade 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 

slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överstiger 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige.  Projekt som är av löpande karaktär 
undantas. Slutredovisningen ska göras i samband med årsredovisningen. 

Då samhällsbyggnadsnämnden inte slutredovisat samtliga investeringsprojekt enligt 
ekonomistyrprinciperna beslutade kommunstyrelsen, § 111/2022, att samhällsbyggnadsnämnden 
skulle inkomma med kompletteringar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en tjänsteskrivelse som innehåller information om 
projekts genomförande, tidsramar samt ekonomiskt utfall. Tjänsteskrivelsen inkluderar de större 
projekt som har slutförts de senaste åren men det saknas redovisning för flera projekt som borde 
varit med.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget och ärendena har inte hanterats i enlighet 
med ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.  

För att säkerställa att beslutade ekonomistyrprinciper efterlevs i fortsättningen bör 
investeringsprocessen inkluderas i den interna kontrollen. 

De projekt som har färdigställts fram till år 2021 har samhällsbyggnadsnämnden bedömt som 
slutredovisade i sin rapport.   

Kommunledningsförvaltningen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att följa 
ekonomistyrprinciperna vid hantering av de investeringsprojekt som färdigställs under år 2022.  
Slutredovisning av slutförda investeringsprojekt under år 2022 förväntas ske i samband med 
årsredovisning på det sätt som är beslutat.   

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna upprättade slutrapporter. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 142/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 
avslutade investeringsprojekt”, 2022-12-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 
Holmvik, 2022-11-16. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för  
mandatperioden 2019-2023”, 2022-10-20. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 
2019-2023”, Johan Elgh 2022-10-12. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt” 2022-06-27. 
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§ 142 Beslut om slutredovisningar av avslutade 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna upprättade slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överstiger 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige.  Projekt som är av löpande karaktär 
undantas. Slutredovisningen ska göras i samband med årsredovisningen. 

Då samhällsbyggnadsnämnden inte slutredovisat samtliga investeringsprojekt enligt 
ekonomistyrprinciperna beslutade kommunstyrelsen, § 111/2022, att samhällsbyggnadsnämnden 
skulle inkomma med kompletteringar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en tjänsteskrivelse som innehåller information om 
projekts genomförande, tidsramar samt ekonomiskt utfall. Tjänsteskrivelsen inkluderar de större 
projekt som har slutförts de senaste åren men det saknas redovisning för flera projekt som borde 
varit med.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget och ärendena har inte hanterats i enlighet 
med ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.  

För att säkerställa att beslutade ekonomistyrprinciper efterlevs i fortsättningen bör 
investeringsprocessen inkluderas i den interna kontrollen. 

De projekt som har färdigställts fram till år 2021 har samhällsbyggnadsnämnden bedömt som 
slutredovisade i sin rapport.   

Kommunledningsförvaltningen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att följa 
ekonomistyrprinciperna vid hantering av de investeringsprojekt som färdigställs under år 2022.  
Slutredovisning av slutförda investeringsprojekt under år 2022 förväntas ske i samband med 
årsredovisning på det sätt som är beslutat.   

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

upprättade slutrapporter. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-11-16. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för  

mandatperioden 2019-2023”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 

2019-2023”, Johan Elgh 2022-10-12. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt” 2022-06-27. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/173 

2022-11-16 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 
slutrapporter. 

Ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överskrider 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige. Undantagna projekt inkluderar de som är av 
löpande karaktär.   

Slutredovisningarna ska göras i samband med årsredovisningen. 

Då samhällsbyggnadsnämnden inte slutredovisat samtliga investeringsprojekt enligt 
ekonomistyrprinciperna beslutade kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden skulle 
inkomma med kompletteringar (KF § 76/2022).  

Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en tjänsteskrivelse som inkluderar information om 
projekts genomförande, tidsramar samt ekonomiskt utfall.  

Slutredovisningarna inkluderar de större projekten som slutförts de senaste åren, dock saknas 
redovisningar för flera projekt som omfattas av investeringsprocessen.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget.  Ärendena i genomförandefasen har inte 
hanterats i enlighet med ekonomistyrprinciperna där ”om investeringsutgiften avviker från 
beslutad investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.  

De beslutade ekonomistyrprinciperna ska efterlevas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
För att säkerställa detta bör investeringsprocessen inkluderas i internkontrollen för att säkerställa 
att projekt bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag. 

De projekt som färdigställts fram till 2021 har samhällsbyggnadsnämnden bedömt som 
slutredovisade i sin rapport.   
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Kommunledningsförvaltningen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden till att följa 
ekonomistyrprinciperna av de investeringsprojekt som färdigställts 2022.  Slutförda 
investeringsprojekt under 2022 förväntas vara inkluderade i samband med 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 2022.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för  

mandatperioden 2019-2023”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 

2019-2023”, Johan Elgh 2022-10-12. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt” 2022-06-27. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 118 Beslut om slutredovisning av 
investeringsprojekt för mandatperioden 2019-2023 
SBN 2022/304 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att överlämna slutredovisning i form av upprättad tjänsteskrivelse 

avseende investeringsprojekt 2019-2023 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att genomföra de flesta investeringsprojekt i kommunen. 
Nämnden har vid mötet i april 2022 samt maj 2022 beslutat om ett antal slutrapporter av ett antal 
större investeringsprojekt genomförda under 2019-2022: Rosenbergsprojekten, Hellidsskolan 
samt flytt av AME.  

Kommunstyrelsen har uppdragit samhällsbyggnadsnämnden att förutom de ovan beskrivna 
projekten även slutredovisa övriga investeringsprojekt som inte redovisats i syfte att formellt 
avsluta investeringsprocesserna.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanfattat en slutredovisning av de större projekt som 
bedöms som relevanta för ändamålet. Projekt som avslutats innan dess att 
samhällsbyggnadsnämnden skapades och dagens förvaltningsledning fanns, bedöms inte som 
aktuella. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att överlämna slutredovisning i 

form av upprättad tjänsteskrivelse avseende investeringsprojekt 2019-2023 till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 

2019-2023”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-10-12. 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-06-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SBN 2022/304 

2022-10-12 Samhällsbyggnadsnämnd 
Handläggare: Johan Elgh, samhällsbyggnadschef 

Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för 
mandatperioden 2019-2023 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnd beslutar att överlämna slutredovisning i form av upprättad 
tjänsteskrivelse avseende investeringsprojekt 2019-2023 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Slutredovisning av de större investeringsprojekt som inte slutredovisats under mandatperioden 
2019-2023. 

Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att genomföra de flesta investeringsprojekt i kommunen. 
Nämnden har vid mötet i april 2022 samt maj 2022 beslutat om ett antal slutrapporter av ett antal 
större investeringsprojekt genomförda under 2019-2022; Rosenbergsprojekten, Hellidsskolan 
samt flytt av AME. I samband med dessa beslut beskrevs kring otydligheten huruvida det är 
verksamhetsnämnd eller Samhällsbyggnadsnämnd som skall slutredovisa projekten. 

Kommunstyrelsen har beslutat att samhällsbyggnadsnämnden förutom de ovan beskrivna 
projekten även skall slutredovisa övriga projekt som inte redovisats i syfte att formellt avsluta 
investeringsprocessen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nedan sammanfattat en slutredovisning av de större projekt 
som bedöms som relevanta för ändamålet. Projekt som avslutats innan dess att 
Samhällsbyggnadsnämnden skapades och dagens förvaltningsledning fanns bedöms inte som 
aktuella. 

Byte värmekälla, Midgård 

Projektet syftade till att byta ut elvärme till fjärrvärme i ett samtliga servicelägenheter. Projektet 
försenades med flera år på grund av pandemin men färdigställdes 2022. Bedömningen är att 
projektet är lyckat med goda effekter inom miljöområdet. Framförallt påverkade indexering av 
anbud slutkostnaden. Utfallet blev 660 850 kr mot budget på 500 000 kr. 

Byte värmekälla, Fröjereds skola 

Projektet syftade till att byta ut den oljepanna som tidigare fanns som värmekälla i Fröjered för att 
värma skola och förskola. Ny värmepumpslösning upphandlades. Upphandlingen i konkurrens blev 
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lyckosam och kostnadsnivåerna på projektet som helhet lyckades hållas nere. 
Värmepumpinstallationen har utvärderats och energivärdet är bra kontra tidigare lösning. 
Miljövinsten är påtaglig då ingen fossil energi används för uppvärmning (med undantag för ev. 
mindre delar av fjärrvärmemixen). Utfall 725 153 kr mot budget på 1 300 000 kr. 

Reservkraftverk 

Projektet var en del i en handlingsplan skapad utifrån en risk och sårbarhetsanalys för kommunen 
som helhet. De två portabla reservkraftverk som införskaffades bidrar till en robusthet vid 
elbortfall. Projektet upphandlades i konkurrens och slutresultatet mötte uppsatta mål. Utfall 1128 
793 kr mot budget 1 200 000 kr 

Gröna Rum - Parker - div åtgärder utbyte träd och förbättringar 

Gröna rum var en politisk satsning för att lyfta de gröna miljöerna. Bland annat införskaffades 
permanent utrustning som kan användas för blomsterarrangemang samt trädförbättringar. 
Lösningarna blev ett positivt inslag. Även åtgärder på Ånarundan innefattades i arbetet. Utfall 
1 697 958 kr mot budget 1 468 299 kr. Investeringar som aktiveras mot 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Verksamhetsanpassningar Rudbeck Smedjegatan 11 

Projektet syftade till att konvertera lokaler på Smedjegatan för skolans verksamhet inom 
Kulturskolan. Projektet utökades i samråd med verksamheten och innefattade även en 
lokaleffektivisering för fler verksamheter inom skolan. Utfall 3 258  502 kr mot budget 2 300 000 
kr. 

Toppbeläggningar 

Projekt Id motsvarar ett samling-id för all de asfaltsinvesteringar som genomfördes under ett antal 
år innan 2020. Från och med 2020 har asfaltsinvesteringar lagts in i potten för planerat underhåll 
gata/park och med det avslutades detta projekt id. Arbetssättet med samlad pott har förbättrat 
processen påtagligt och asfaltsprojekt kan genomföras varje år och planeras/upphandlas effektivt. 
Utfall 4 556 991kr mot budget 5 282 690 kr 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-06-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 76 Beslut om slutredovisningar av 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överskrider 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige. Projekt av löpande karaktär undantas. 
Slutredovisningarna ska göras i samband med årsredovisningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med slutredovisningar avseende: 

- Rosenbergsområdet. 
- Anpassningar av kök och matsal samt konvertering från åk F-6 till åk 7-9 på före detta 

Hökensåsskolan, numera Hellidsskolan. 
- Flytt av arbetsmarknadsenheten, AME. 

Dessa är de större projekt som har slutförts de senaste åren. Det saknas dock redovisningar för 
flera andra projekt som omfattas av investeringsprocessen. Dessa behöver 
samhällsbyggnadsnämnden komplettera med. 

Ekonomistyrprinciperna omfattar samtliga investeringsprojekt som är påbörjade under gällande 
ekonomistyrpinciper.  Om en revidering av ekonomistyrprincer beslutas kommer de 
investeringsprojekten som då påbörjas att omfattas av den nya ärendehanteringsprocessen.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget.  Ärendena har inte hanterats i enlighet med 
ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.   

De beslutade ekonomistyrprinciperna ska efterlevas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
För att säkerställa detta bör investeringsprocessen inkluderas i internkontrollen för att säkerställa 
att projekt bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 

slutrapporter. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 111/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-06-15. 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 
Holmvik, 2022-05-31. 

 Rapport ”Strategisk plan och budget 2022-2024”. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-04-21. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65/2022 ” Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt”, 2022-05-19. 
 Slutrapport – Flytt av AME, 2022-04-21. 
 Slutrapport – Hökensåsskolan/Hellidsskolan, anpassningar kök och matsal samt 

konvertering F-6 till 7–9, 2022-04-21. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun 

avseende år 2021”, 2022-04-25.  
 Slutrapport – Rosenbergsområdet, 2022-01-21. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 12 Beslut om inkallelseordning för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/349 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa en inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna. Inkallelseordningen ska bygga på förslag från de politiska partierna. 

Förslag till inkallelseordningen har inkommit enligt följande: 

Parti: Inkallelseordning: 
  
Centerpartiet  C, L, M, KD 

Kristdemokraterna KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V 

Liberalerna L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 

Miljöpartiet MP, C, V, S, VT, L, KD, M 

Moderaterna M, KD, L, SD, VT, C, MP, S, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, M, KD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, VT, L 

Vi Tidaholm VT, L, KD, M, SD, MP, C, S, V 

Vänsterpartiet V, S 
 

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

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Inkallelseordning för mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2023-01-03. 
 Inkallelseordning – Centerpartiet. 
 Inkallelseordning – Kristdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Liberalerna. 
 Inkallelseordning – Miljöpartiet. 
 Inkallelseordning – Moderaterna. 
 Inkallelseordning – Socialdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Sverigedemokraterna. 
 Inkallelseordning - Vi Tidaholm. 
 Inkallelseordning – Vänsterpartiet. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/349 

2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Inkallelseordning för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 

2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 
o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 

en ny inkallelseordning 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa en inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna. Inkallelseordningen ska bygga på förslag från de politiska partierna. 

Förslag till inkallelseordningen har inkommit enligt följande: 

Parti: Inkallelseordning: 
  
Centerpartiet  C, L, M, KD 

Kristdemokraterna KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V 

Liberalerna L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 

Miljöpartiet MP, C, V, S, VT, L, KD, M 

Moderaterna M, KD, L, SD, VT, C, MP, S, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, M, KD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, VT, L 

Vi Tidaholm VT, L, KD, M, SD, MP, C, S, V 

Vänsterpartiet V, S 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Inkallelseordning – Centerpartiet. 
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 Inkallelseordning – Kristdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Liberalerna. 
 Inkallelseordning – Miljöpartiet. 
 Inkallelseordning – Moderaterna. 
 Inkallelseordning – Socialdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Sverigedemokraterna. 
 Inkallelseordning - Vi Tidaholm. 
 Inkallelseordning – Vänsterpartiet. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Samtliga partier 
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From:                                 Mikael Hallin
Sent:                                  Thu, 24 Nov 2022 16:54:33 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Dags för ny inkallelseordning

Då vi inte ingår i någon valtekniskt samverkan, ej heller tillräckligt med mandat i fullmäktige. 
Kommer vi inte kunna få några ordinarie platser. Om vi får ersättarplatser, avgörs av andras 
godtycke. Därav vårt förslag.
/Mikael 

Skickat från min iPad

24 nov. 2022 kl. 15:40 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
  
Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon 
ersättare från de partier ni nämner på plats kommer det gå in någon från ett annat parti 
och har ni inte lagt in fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka 
vilket parti som går in som ersättare.
  
Mvh Sofie 
 
 

Från: Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:50
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Kopia: Anneli Sandstedt <Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Per-Inge Karlsson <Per-
Inge.p.Karlsson@tidaholm.se>; Alexander Karlsson <Alexander.p.Karsson@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
 
Hej ! 
Centerpartiet Tidaholm anmäler följande inkallelse ordning. 
1. Centerpartiet  
2. Liberalerna  
3. Moderaterna 
4. Kristdemokraterna 
 
Mvh  
Mikael Hallin, gruppledare  

Skickat från min iPad 
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14 nov. 2022 kl. 15:18 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
  
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny 
inkallelseordning. Jag ber er därför att maila mig önskad inkallelseordning för 
era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på 
tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se 
tidaholm.se/personuppgifter
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From:                                 Krister Rohman
Sent:                                  Mon, 19 Dec 2022 09:36:08 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Påminnelse - inkallelseordning

Hej!
Jag misstänker att jag tappat bort att skicka ny inkallelseordning för KD eftersom jag inte kan se 
den i min mail.
Ny ordning: KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V
Har du inte fått den tidigare ber jag om ursäkt.
/Krister 

Skickat från min iPad

30 nov. 2022 kl. 08:15 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Det låter bra. 
 
Mvh Sofie 
 

Från: Krister Rohman <Krister.p.Rohman@tidaholm.se> 
Skickat: den 29 november 2022 13:16
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: SV: Påminnelse - inkallelseordning
 

Hej, Sofie!

Vi har möte på måndag för beslut i KD. Skickar dig ny inkallelseordning efter det.

/Krister

Från: Sofie Thorsell
Skickat: den 29 november 2022 11:46:39
Till: Ambjörn Lennartsson; Bengt Karlsson; Georgos Moschos; Ingemar Johansson; Johan 
Liljegrahn; Jonas Storm; Krister Rohman; Lennart Nilsson; Runo Johansson; Torgny Hedlund
Ämne: Påminnelse - inkallelseordning 
  
Hej! 
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Jag har inte fått in någon inkallelseordning från era partier. Skicka det till mig när ni har 
möjlighet. Den gamla inkallelseordningen gäller tills kommunfullmäktige fattar beslut om 
att anta en ny. 
  
Mvh Sofie 
  

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 16 november 2022 08:54
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning
  
Hej igen! 
  
Har fått fråga om hur nuvarande inkallelseordning ser ut så jag bifogar den här om det är 
fler som vill veta det. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter
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Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 14 november 2022 15:18
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning
  
Hej! 
  
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny inkallelseordning. Jag ber 
er därför att maila mig önskad inkallelseordning för era respektive partier senast onsdagen 
den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter
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From:                                 Runo Johansson
Sent:                                  Fri, 9 Dec 2022 15:15:18 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Inkallelseordning

Hej 
 
Här kommer Liberalernas inkallelseordning: 
 
L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 
 
Med vänlig hälsning Runo Johansson 
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From:                                 Tobias Henning
Sent:                                  Mon, 28 Nov 2022 11:21:37 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             SV: Dags för ny inkallelseordning

Hej igen!
SD tar vi inte med men det var bra att du påminde om VT. Så här är den slutliga ordningen för 
MP:
MP, C, V, S, VT, L, KD, M
Tack för ditt tålamod. 😊
/Tobias
Från: Sofie Thorsell
Skickat: den 25 november 2022 09:59:57
Till: Tobias Henning
Ämne: Sv: Dags för ny inkallelseordning 
 
Hej! 
 
SD och VT saknas. Tänker om ni vill göra en rangordning för dem också. Ni avgör jag vill bara säkerställa 
att ni vet förutsättningarna. 
 
Mvh Sofie 
 

Från: Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se> 
Skickat: den 24 november 2022 16:46
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
 
Jo det är alltså alla partier utom SD, eller missuppfattar jag din fråga? 
 

Skickat från min iPad 

24 nov. 2022 kl. 15:42 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
  
Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon 
ersättare från de partier nu nämner på plats kommer det gå in någon från ett annat parti 
och har ni inte lagt in fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka 
vilket parti som går in som ersättare.
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Mvh Sofie 
  
  

Från: Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se> 
Skickat: den 24 november 2022 15:03
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
  
Hej! 
  
Ursäkta att jag skickar in detta en dag för sent. 
Ordning för MP: 
MP, C, S, V, L, KD, M 
  
Tobias 

Skickat från min iPad 

14 nov. 2022 kl. 15:18 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
  
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny 
inkallelseordning. Jag ber er därför att maila mig önskad inkallelseordning för 
era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på 
tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se 
tidaholm.se/personuppgifter

  

84

mailto:Tobias.p.Henning@tidaholm.se
mailto:sofie.thorsell@tidaholm.se
mailto:sofie.thorsell@tidaholm.se
http://www.tidaholm.se/
https://tidaholm.se/synpunkter
https://tidaholm.se/personuppgifter
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From:                                 Johan Liljegrahn
Sent:                                  Wed, 30 Nov 2022 08:00:37 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Påminnelse - inkallelseordning

Hej Sofie!
Moderaterna har beslutat om följande inkallelseordning, för åren 2023-2026.
M, KD, L, SD, VT, C, MP, S , V

Mvh
Johan Liljegrahn

Skickat från min iPad

29 nov. 2022 kl. 11:46 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Jag har inte fått in någon inkallelseordning från era partier. Skicka det till mig när ni har 
möjlighet. Den gamla inkallelseordningen gäller tills kommunfullmäktige fattar beslut om 
att anta en ny. 
 
Mvh Sofie 
 

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 16 november 2022 08:54
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning
 
Hej igen! 
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Har fått fråga om hur nuvarande inkallelseordning ser ut så jag bifogar den här om det är 
fler som vill veta det. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter

 

 
 
 

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 14 november 2022 15:18
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; 
Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; 
Mikael Hallin <Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson 
<Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; 
Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning
 
Hej! 
 
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny inkallelseordning. Jag ber 
er därför att maila mig önskad inkallelseordning för era respektive partier senast onsdagen 
den 23 november.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
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0502-60 60 42 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter

 

 

88

http://www.tidaholm.se/
https://tidaholm.se/synpunkter
https://tidaholm.se/personuppgifter


Inkallelseordning 
 
Socialdemokraterna önskar följande inkallelseordning i kommunstyrelsen och nämnderna 
mandatperioden 2023 – 2026: 
S, V, MP, C, L, M, KD  
 
Med vänlig hälsning 
Bengt Karlsson 
Socialdemokraterna 

89



From: Lennart Nilsson
Sent: 12 dec 2022 11:18:20 +01:00
To: Sofie Thorsell
Cc:
Subject: Re: Inkallelseordningen

Hej igen.
Jag förstår va du menar, men C och mp är tex inte med i nämnderna 
så vi behåller nuvarande inkallelseordning.
För övrigt går det ju alltid att ändra i efterhand.
Mvh/ Lennart

Skickat från min iPad

> 12 dec. 2022 kl. 11:11 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:
> 
> Hej!
> 
> Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon ersättare från 
de partier nu nämner på plats kommer det gå in någon från ett annat parti och har ni inte lagt in 
fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka vilket parti som går in som 
ersättare.
> 
> Mvh Sofie
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se> 
> Skickat: den 12 december 2022 11:08
> Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
> Ämne: Inkallelseordningen
> 
> Hej Sofie.
> Vi har nu kommit fram till följande.
> 
> SD. M. Kd. Vt. L.
> 
> Mvh Lennart NIlsson Gruppledare.
> 
> 
> Skickat från min iPad
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From:                                 Zelal Yesildeniz
Sent:                                  Mon, 21 Nov 2022 16:47:02 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Cc:                                      Ida Davidsson
Subject:                             Re: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning

Hej Sofie,  
 
Här kommer Vi Tidaholms (VT) inkallelseordning inför den nya mandatperioden:  
 
VT L KD M SD MP C S V  
 
Räcker det att skriva så?  
 
Mvh 
Zelal 
Gruppledare för VT  
 
 
Zelal-Sara Yesildeniz  
 
+46 72 588 16 65 
Enebacksvägen 23 
522 37 Tidaholm  
Sverige/Sweden 
 
 
 

Från: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Datum: onsdag 16 november 2022 08:54
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>, Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>, Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>, 
Christopher Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>, Fredrik Lindberg 
<Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>, Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>, Ida 
Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>, Ingemar Johansson 
<Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>, Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>, 
Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>, Krister Rohman <Krister.p.Rohman@tidaholm.se>, 
Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>, Mikael Hallin 
<Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>, Patricia Axelsson <Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>, Runo 
Johansson <Runo.p.Johansson@tidaholm.se>, Tobias Henning 
<Tobias.p.Henning@tidaholm.se>, Torgny Hedlund <Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>, Zelal 
Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning - nuvarande inkallelseordning 
 
Hej igen!
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Har fått fråga om hur nuvarande inkallelseordning ser ut så jag bifogar den här om det är fler som vill 
veta det.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
 

 
 
 

Från: Sofie Thorsell 
Skickat: den 14 november 2022 15:18
Till: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>; Anneli Sandstedt 
<Anneli.p.Sandstedt@tidaholm.se>; Bengt Karlsson <bengt.p.karlsson@tidaholm.se>; Christopher 
Vipond <Christopher.p.Vipond@tidaholm.se>; Fredrik Lindberg <Fredrik.p.Lindberg@tidaholm.se>; 
Georgos Moschos <Georgos.p.Moschos@tidaholm.se>; Ida Davidsson <Ida.p.Davidsson@tidaholm.se>; 
Ingemar Johansson <Ingemar.p.Johansson@tidaholm.se>; Johan Liljegrahn 
<Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se>; Jonas Storm <jonas.p.storm@tidaholm.se>; Krister Rohman 
<Krister.p.Rohman@tidaholm.se>; Lennart Nilsson <Lennart.p.Nilsson@tidaholm.se>; Mikael Hallin 
<Mikael.p.Hallin@tidaholm.se>; Patricia Axelsson <Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se>; Runo Johansson 
<Runo.p.Johansson@tidaholm.se>; Tobias Henning <Tobias.p.Henning@tidaholm.se>; Torgny Hedlund 
<Torgny.p.Hedlund@tidaholm.se>; Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>
Ämne: Dags för ny inkallelseordning 
 
Hej!
 
Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny inkallelseordning. Jag ber er därför att 
maila mig önskad inkallelseordning för era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
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------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter 

När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter 
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From:                                 Patricia Axelsson
Sent:                                  Tue, 22 Nov 2022 20:24:51 +0100
To:                                      Sofie Thorsell
Subject:                             Re: Dags för ny inkallelseordning

Är helt med i dina tankar men i dagsläget är det så vi önskar ha vår inkallelseordning. 
Tack för tanken!
Mvh
Patricia Axelsson 
Vänsterpartiet Tidaholm 

Skickat från min iPad

18 nov. 2022 kl. 08:30 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Är ni säkra på att ni inte vill lägga till fler partier? I nämnder och kommunstyrelsen är det 
aldrig tomma platser så länge det finns ersättare på plats. Om det inte finns någon 
ersättare från S eller V på plats kommer det gå in någon från ett annat parti och har ni inte 
lagt in fler partier i inkallelseordningen så har ni ingen möjlighet att påverka vilket parti som 
går in som ersättare.
 
Mvh Sofie 
 

Från: Patricia Axelsson <Patricia.p.Axelsson@tidaholm.se> 
Skickat: den 18 november 2022 06:23
Till: Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>
Ämne: Re: Dags för ny inkallelseordning
 
Ny Inkallelseordning för Vänsterpartiet blir V-S 
m(V)h  
Patricia Axelsson  
Vänsterpartiet Tidaholm  

Skickat från min iPad 

14 nov. 2022 kl. 15:18 skrev Sofie Thorsell <sofie.thorsell@tidaholm.se>: 

  
Hej! 
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Det har blivit dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om ny 
inkallelseordning. Jag ber er därför att maila mig önskad inkallelseordning för 
era respektive partier senast onsdagen den 23 november.
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sofie Thorsell 
Kommunsekreterare 
0502-60 60 42 
  
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
  
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på 
tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se 
tidaholm.se/personuppgifter
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2019/135 

2023-01-13 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

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

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

Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2023-01-30 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. 

o justera paragrafen omedelbart. 

Ärendet 
Ingela Backman (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ordförande och ledamot i 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB från och med den 1 januari 
2023. 

Enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen (ABL, 2005:551) upphör ett uppdrag som styrelseledamot i 
förtid om styrelseledamoten anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan ska göra hos den som 
har utsett honom eller henne, dvs. i det här fallet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska 
därmed inte besluta om att entlediga Ingela Backman eftersom uppdraget redan upphört i och 
med anmälan. 

Aktiebolagslagen ställer krav på att det finns en ordförande i styrelsen (8 kap. 17 § ABL). 
Kommunfullmäktige ska därmed välja en ny ordförande. Valberedningen ska bereda ärendet enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2022-12-20. 

Sändlista 
Den valde 
De kommunala bolagen 
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From: Jenny Beckman
Sent: 21 dec 2022 03:43:07 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Entledigande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ingela Backman <ingela.p.backman@tidaholm.se> 
Skickat: den 20 december 2022 13:36
Till: Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>
Ämne: Entledigande

Hej Jenny, jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag som ordförande och ledamot i Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB från och med den 1 januari 2023. 

Me vänlig hälsning
Ingela Backman

Skickat från min iPad
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/288 

2023-01-19 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Fredrik Lindberg (V) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Lindberg (V) från sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2023-01-30. 

Ärendet 
Fredrik Lindberg (V) har begärt att bli entledigad från sina förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2023-01-17. 

Sändlista 
Fredrik Lindberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Ärendenummer: #3495 | Inskickat av: FREDRIK LINDBERG (signerad) | Datum: 2023-01-17 18:08 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #3495 | Inskickat av: FREDRIK LINDBERG (signerad) | 2023-01-17 18:08

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

Ordinarie KF 2023-01-17

Ersättare KoF 2023-01-17

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3495 | Inskickat av: FREDRIK LINDBERG (signerad) | Datum: 2023-01-17 18:08 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
FREDRIK LINDBERG

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

FREDRIK LINDBERGNamn: 
Person ID: 

2023-01-17 18:08Datum: 
Signerad checksumma: 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/293 

2023-01-19 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden efter Fredrik Lindberg (V) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse xxx till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2023-01-30 till 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2023-01-30 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Fredrik Lindberg (V). 

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
Vänsterpartiet 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 2023-01-17. 

Sändlista 
Den valde 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalenheten 
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Ärendenummer: #3495 | Inskickat av: FREDRIK LINDBERG (signerad) | Datum: 2023-01-17 18:08 Sida  av 1 2

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun - 
avsägelse

Ärendenummer: #3495 | Inskickat av: FREDRIK LINDBERG (signerad) | 2023-01-17 18:08

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

Ordinarie KF 2023-01-17

Ersättare KoF 2023-01-17

2. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3495 | Inskickat av: FREDRIK LINDBERG (signerad) | Datum: 2023-01-17 18:08 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
FREDRIK LINDBERG

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

FREDRIK LINDBERGNamn: 
Person ID: 

2023-01-17 18:08Datum: 
Signerad checksumma: 
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