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Kommunstyrelsen 

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

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

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: 2021-06-28 18:00 
Plats: Stora salen och Digitalt 
Justerare: Zelal-Sara Yesildeniz (-), Runo Johansson (L) 
Det digitala mötet kommer ske via Teams.  
 
Inloggning sker från 17.00. Senast 17.45 ska alla vara anslutna till mötet. Vid 
tekniska problem ring 60 60 45 el. 60 60 48 
 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e vice ordförande, 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Karin Olofsson (MP), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar 
Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn 
Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn 
(M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson 
(SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Claes Andersson (KD) ersätter  Krister Rohman (KD) 
 
Ersättare 
Gunilla Djurberg (S), Christoffer Axelsson (S), Ingvar Jansson (S), Malin 
Andersson (S), Emma Graaf (S), Krister Wäring (S) Henrik Vang (V), Anna 
Ider (V), Anna Wik (MP), Christopher Vipond (MP), Roger Lundvold (KD), 
Mikael Hallin (C), Per-Inge Karlsson (C), Jenny Svensson (L), Mathias 
Lundgren (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (-), Richard Mellgren (M), Per-
Erik Vrang (M), Anna Sheridan (SD), Aili Räisänen (SD) 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av dagordning 2021/10 

2 Handlingar att anmäla 2021/12 
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Kommunstyrelsen 

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

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

3 Information om Årsredovisning stiftelsen Tidaholm-
Hökensås semesterby 2020 

2021/76 

4 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 
borgensbeslut 

2020/415 

5 Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut fattade 
av kommunfullmäktige. 

2021/192 

6 Beslut om revidering av Ordningsföreskrifter 
Torghandeln 

2021/171 

7 Beslut om revidering av Lokala ordningsföreskrifter 2021/172 

8 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10 
(Samrealskolan) 

2018/384 

9 Beslut om försäljning av fastighet Välten 8 2021/200 

10 Beslut om antagande av överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa, från Västkom 

2021/13 

11 Beslut om folkomröstning och föreskrifter efter 
återremiss 

2021/120 

12 Beslut om ändrad ordning för inkallande av ersättare för 
Moderaterna till kommunstyrelsen 

2018/401 

13 Beslut om ändrad ordning för inkallande av ersättare för 
Socialdemokraterna till kommunstyrelsen 

2018/401 

14 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Johan Liljegrahn (M) 

2018/402 

15 Beslut om entledigande från uppdrag Runo Johansson 
(L) 

2018/401 

16 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen samt vice 
ordförande i kommunstyrelsen efter Runo Johansson 
(L) 

2018/401 

17 Beslut om entledigande från uppdrag Ingemar 
Johansson (L) 

2018/404 

18 Beslut om fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Ingemar Johansson 
(L) 

2018/404 

19 Mötets avslutande 2021/10 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-03 
 
Ärendenummer 
2021/120 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 
2021 
 
Ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom 
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon 
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda beslut första kvartalet 

2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-05-03. 
 
Utredning 
Omvårdnadsförvaltningen 
Under första kvartalet har 21 beslut om dagverksamhet rapporterats som 
uppehåll i verkställigheten med anledning av att verksamheten stängdes p.g.a. 
Covid-19. Fyra dagverksamhetsbeslut har avslutats utan att verkställas med 
anledning av att den enskilde fått andra insatser (särskilt boende). Två beslut 
om särskilt boende har rapporterats som verkställt, personerna har fått vänta 
tre månader och tio dagar respektive fyra månader och fyra dagar.  
 
Ett beslut om bostad med särskild service, LSS har verkställts, personen har 
fått vänta i fem månader och tio dagar.  
 
Ytterligare ett beslut om kontaktperson har rapporterats som ej verkställt på 
grund av att det saknas uppdragstagare. 
 
Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för 
första kvartalet 2021. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 26 
E-post: individ.o.familjeomsorgsavdelningen@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

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

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej 
verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021 till handlingarna samt 
att överlämna densamma kommunfullmäktige för information.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-25 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/120 

§ 54 Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 
2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej 
verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021 till handlingarna samt 
att överlämna densamma kommunfullmäktige för information. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 16 kap § 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade § 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service. 
Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och till kommunfullmäktige. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar även beslut som inte verkställs på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Rapporteringen görs via en E-tjänst varje kvartal. Om kommunen inte inom 
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SOL eller 9 § LSS som någon 
är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. 
Omvårdnadsförvaltningen 
Under första kvartalet har 21 beslut om dagverksamhet rapporterats som 
uppehåll i verkställigheten med anledning av att verksamheten stängdes p.g.a. 
Covid-19. Fyra dagverksamhetsbeslut har avslutats utan att verkställas med 
anledning av att den enskilde fått andra insatser (särskilt boende). Två beslut 
om särskilt boende har rapporterats som verkställt, personerna har fått vänta 
tre månader och tio dagar respektive fyra månader och fyra dagar.  
 
Ett beslut om bostad med särskild service, LSS har verkställts, personen har 
fått vänta i fem månader och tio dagar.  
 
Ytterligare ett beslut om kontaktperson har rapporterats som ej verkställt på 
grund av att det saknas uppdragstagare. 
 
Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för 
första kvartalet 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta lägga rapporten om ej verkställda gynnande beslut första 
kvartalet 2021 till handlingarna samt att överlämna densamma 
kommunfullmäktige för information. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-25 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021 § 93, 

”Information om ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021”, 
2021-05-11. 

 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda beslut första kvartalet 
2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-05-03. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige



From: Anna Eklund
Sent: 04 jun 2021 10:04:11 +02:00
To: Tidaholms Kommun
Cc:
Subject: VB: Information ang partibeteckning.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elisabet Alfredsson <eliza_coronet@hotmail.com> 
Skickat: den 4 juni 2021 10:34
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Information ang partibeteckning.

Hej
Då jag har gått ur Moderaterna kommer jag att stanna kvar, som politisk obunden, och vill 
anmäla ny beteckning.(-).Vore tacksam om detta ändras så fort som möjligt.Vänligen bekräfta 
denna ändring.Mvh Elisabet Alfredsson Skickat från min iPhone
------------------------------------
Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genoms kts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet 
borde stoppats av v ra filter, klicka p  f ljande l nk f r att rapportera detta 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1Bbm5hLkVrbHVuZ
EB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjIyNzk1NjYxO3V1aWQ9NjBCOUU1OEM4NzUyMjY2NDMy
NDI3QkQ0MzIwQTA5NzY7dG9rZW49NTBjYjVjYzI3MWNhMWNmYWEyZjNkZTQ5MzE4
NWMwMDAwMGYzZjI4MDs%3D).



Anmälan om byte av gruppledare – Liberalerna 

 

Från och med den 9 augusti 2021 är Ingemar ”Igge” Johansson Liberalernas 
gruppledare och Runo Johansson är vice gruppledare. 

 

Runo Johansson, gruppledare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/76 

§ 126 Information om Årsredovisning stiftelsen Tidaholm-
Hökensås semesterby 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen får information om årsredovisning och revisionsberättelse 
för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om Årsredovisning stiftelsen Tidaholm-

Hökensås semesterby 2020”, förvaltningsekonom Federico Dell`Anna, 
2021-05-11. 

 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen 
Tidaholm - Hökensås semesterby för 2020. 

 
Sändlista 
Stiftelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-11 
 
Ärendenummer 
2021/76 Kommunstyrelsen 
   
Federico Dell'Anna     
0502-60 60 94 
federico.dellanna@tidaholm.se 
 
 
Information om årsredovisning för stiftelsen Tidaholm-Hökensås 
semesterby avseende år 2020 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen kommer få information om årsredovisning och 
revisionsberättelse för stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avseende år 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen 

Tidaholm - Hökensås semesterby för 2020. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/415 

§ 129 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 
borgensbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremissen 
är besvarad och att utredningen läggs till handlingarna. 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med Tidaholms Bostads AB se över 
avkastningskravet för Tidaholms Bostads AB. 

 Kommunstyrelsen beslutar att under år 2021–2023 utöka antalet 
dialogtillfällen mellan kommunstyrelsens presidium och bolaget med 
fokus på de stora pågående investeringsprojekten. Samt att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av 
pågående större investeringsprojekt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende 
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades 
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då 
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt 
kommunfullmäktiges beslut september 2020”. 
 
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som 
Tidaholms Bostads AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes 
av kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de 
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det 
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför 
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till 
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande 
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg. 
Bostadsbolag Soliditet 

2019 
Skara 22,3 
Falköping 15,2 
Vara 14,2 
Tidaholm 14,1 
Tibro 12,8 
Vårgårda 12,2 
Mariestad 12,0 
Karlsborg 11,1 
Götene 9,8 
Habo 9,4 
Essunga 8,3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Töreboda 7,7 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en bedömning av risker i 
underlaget. Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den 
långsiktiga plan som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en 
utökning av bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets 
soliditet. Enligt planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara 
av att hantera de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket 
framgår av de beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna 
att något oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder som 
kommunledningsförvaltningen har föreslagit.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är komplext att beräkna en nivå 
på hur stor risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att 
göra en sannolikhetsbedömning hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av 
sina ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin 
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det 
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är 
att olika scenarion uppstår, till exempel: 
 

 Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden, 
projektets komplexitet med mera 

 Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter 
förändras löpande, 

 Uthyrning av lägenheter och fastigheter 
 
Dessa bedömningar behöver sedan viktas ihop till en bedömning för att kunna 
ge en kvantifierad riskbedömning på en skala som visar på hur stor risken är 
att bolaget inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ska denna bedömning 
genomföras krävs det att en extern part genomför det. Förvaltningen har inte 
möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna komplexitet utan att det får 
konsekvenser på förvaltningens övriga arbetsuppgifter. En offert på att 
genomföra riskbedömningen är inhämtad och uppgår till mellan 150 000 - 
200 000 kr vilket motsvarar ca 100 – 150 timmar. Ska detta genomföras krävs 
också att medel avsetts för detta uppdrag. 
 
Kommunledningsförvaltningen vill åter framföra att förvaltningen anser att det 
är en hög risk med den långsiktiga planen som bostadsbolaget tagit fram.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att stå bakom ställningstagandet 
och borgensbeslutet för investeringen på Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta 
tolkar kommunledningsförvaltningen som att ägaren står bakom den första 
delen i den långsiktiga planen som är ombyggnationen av fastigheterna 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta är också den största delen och den största 
risken av den långsiktiga planen som TBAB har tagit fram, vilket också då 
påverkar soliditeten mest. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att 
godkänna en utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1 
med 15,0 miljoner kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att återremissen är besvarad och att utredningen läggs till 
handlingarna. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Tidaholms Bostads AB se över avkastningskravet för Tidaholms 
Bostads AB. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att under år 2021–
2023 utöka antalet dialogtillfällen mellan kommunstyrelsens presidium 
och bolaget med fokus på de stora pågående investeringsprojekten. 
Samt att kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av 
pågående större investeringsprojekt. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 57/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-05-26 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-05-18. 
 Kommunfullmäktige beslut § 5/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415 
 Kommunfullmäktige beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1” 
2021-01-25, Ärende 2020/416 

 Kommunfullmäktige beslut § 56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1” 
2021-04-29, Ärende 2020/416 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 42/2021 ”Beslut om översyn 
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende 
2020/415 

 
Sändlista 
Kommundirektören 
Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-18 
 
Ärendenummer 
2020/415 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Återremiss av riskbedömning av bostadsbolaget 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende 
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades 
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då 
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt 
kommunfullmäktiges beslut september 2020”. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige beslut §5/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415 
 Kommunfullmäktige beslut §6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1” 
2021-01-25, Ärende 2020/416 

 Kommunfullmäktige beslut §56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1” 
2021-04-29, Ärende 2020/416 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §42/2021 ”Beslut om översyn 
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende 
2020/415 

 
 
Utredning 
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som 
Tidaholms bostad AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes av 
kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de 
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det 
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför 
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till 
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande 
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg. 
Bostadsbolag Soliditet 

2019 
Skara 22,3 
Falköping 15,2 
Vara 14,2 
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Tidaholm 14,1 
Tibro 12,8 
Vårgårda 12,2 
Mariestad 12,0 
Karlsborg 11,1 
Götene 9,8 
Habo 9,4 
Essunga 8,3 
Töreboda 7,7 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en bedömning av risker i 
underlaget. Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den 
långsiktiga plan som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en 
utökning av bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets 
soliditet. Enligt planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara 
av att hantera de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket 
framgår av de beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna 
att något oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder som 
kommunledningsförvaltningen har föreslagit.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är komplext att beräkna en nivå 
på hur stor risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att 
göra en sannolikhetsbedömning hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av 
sina ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin 
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det 
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är 
att olika scenarion uppstår, till exempel: 
 

 Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden, 
projektets komplexitet med mera 

 Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter 
förändras löpande, 

 Uthyrning av lägenheter och fastigheter 
 
Dessa bedömningar behöver sedan viktas ihop till en bedömning för att kunna 
ge en kvantifierad riskbedömning på en skala som visar på hur stor risken är 
att bolaget inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ska denna bedömning 
genomföras krävs det att en extern part genomför det. Förvaltningen har inte 
möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna komplexitet utan att det får 
konsekvenser på förvaltningens övriga arbetsuppgifter. En offert på att 
genomföra riskbedömningen är inhämtad och uppgår till mellan 150 000 - 
200 000 kr vilket motsvarar ca 100 – 150 timmar. Ska detta genomföras krävs 
också att medel avsetts för detta uppdraget. 
 
Kommunledningsförvaltningen vill åter framföra att förvaltningen anser att det 
är en hög risk med den långsiktiga planen som bostadsbolaget tagit fram.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att stå bakom ställningstagandet 
och borgensbeslutet för investeringen på Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta 
tolkar kommunledningsförvaltningen som att ägaren står bakom den första 
delen i den långsiktiga planen som är ombyggnationen av fastigheterna 
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Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta är också den största delen och den största 
risken av den långsiktiga planen som TBAB har tagit fram, vilket också då 
påverkar soliditeten mest. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att 
godkänna en utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1 
med 15,0 miljoner kronor. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla de förslag på åtgärder som fanns 
med i tidigare tjänsteskrivelse och framhäva vikten av dessa. 
 
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att: 

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

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

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

 
Dessa punkter skulle innebära att ägaren ges möjlighet att i dialog stoppa 
kommande projekt om ägaren bedömer att risken är för stor. Ett exempel är 
projektet med Kungsbro 1 och kaplanen 1 där projektet efter upphandlingen 
blev betydligt dyrare än planerat och bolaget därför behövde inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande och borgensbeslut. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att både på kort och långsikt se över 
soliditetsmålet i ägardirektivet. 
 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att 
återremissen är besvarad och att utredningen läggs till handlingarna. 

 
- Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med Tidaholms bostads AB se över 
avkastningskravet för Tidaholms bostads AB. 

 
- Kommunstyrelsen beslutar att under år 2021–2023 utöka antalet 

dialogtillfällen mellan KS presidium och bolaget med fokus på de stora 
pågående investeringsprojekten. Samt att kommunstyrelsen två 
gånger per år ska få en redovisning av pågående större 
investeringsprojekt. 

 
Sändlista 
Tidaholms bostads AB
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2020/415 

§ 5 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för borgensbeslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2021 ”Kommunfullmäktiges 

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

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

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

 Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - Tidaholms 
Bostads AB. 

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

 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen 
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2020/416 

§ 56 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om utökad 
investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka en 
utökad investeringsram på 16.0 miljoner kronor (sammantagen 
investeringssumma på 71.0 miljoner kronor) för att kunna genomföra 
investeringsprojektet renovering och ombyggnation av fastigheterna 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 

 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande angående renovering och ombyggnad 
av fastigheter Kaplanen 1, Kungsbro 1. Investeringen avser ombyggnad av 
Röda skolan och Rosa skolan där ombyggnationen ska ge 26 nya 
hyreslägenheter och samt iordningställande av ytterområdet på fastigheterna.  
 
Kommunfullmäktige har tidigare § 6/2021, 2021-01-25, beslutat att som 
ställningstagande tillstyrka projektet, då utifrån att investeringsprojektet skulle 
uppgå till 55.0 miljoner kronor 
 
Bolaget framhåller att efter genomförd upphandling ser bolaget att tidigare 
budgeterade kostnader 55.0 miljoner kronor inte kommer att täcka de verkliga 
kostnaderna för projektet. De nya beräknade kostnaderna för projektet är 71.0 
miljoner kronor, detta inklusive ombyggnad och markarbete. 
 
Bolaget begär därför om Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande 
om ytterligare 16 miljoner kronor för att kunna genomföra projektet.  
 
Enligt ägardirektivet för bolaget så ska kommunfullmäktige yttra sig och ta 
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp 
per investeringsobjekt. Bolaget har därmed inkommit med en begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande.  
 
Bolaget har även kommit in med förfrågan om utökad kommunal borgen på 
16.0 miljoner kronor.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte framgår i bolagets 
redogörelse eller underlag vilka orsaker som gör att upphandlingen blivit 
dyrare än den ursprungliga projektbudgeten. Kommunledningsförvaltningen 
har ingen möjlighet, på grund av kort handläggningstid, att utreda orsaken. 
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ” Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i 
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns 
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av 
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Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i 
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas. 
 
Kommunledningsförvaltningen tidigare påpekat vikten av att utöka dialogen 
med TBAB under den period då de ska genomföra stora investeringar. Det är 
också viktigt att den långsiktiga planen revideras löpande och projekten 
färdigställs etappvis, detta för att det ska finnas en möjlighet att stoppa eller 
flytta projekt på grund av att något annat projekt blivit dyrare. 
Kommunledningsförvaltningen vill lyfta fram att dessa delar blir än viktigare 
när detta projekt blir dyrare.  
 
Kommunledningsförvaltningen vill också framhålla att det finns fler värden i 
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och 
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser 
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där 
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett 
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv 
plats att bo, verka och leva i. 
 
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ärendet till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige utan förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att som 
sitt ställningstagande tillstyrka en utökad investeringsram på 16.0 
miljoner kronor (sammantagen investeringssumma på 71.0 miljoner 
kronor) för att kunna genomföra investeringsprojektet renovering och 
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen 
omedelbart justerad. 

- Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), 
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Karin Olofsson (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 89/2021 ” Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, 
2021-04-29. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om 
utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, kanslichef Anna 
Eklund, 2021-04-22. 

 Skrivelse ”kommunfullmäktiges ställningstagande”, Mattias Andersson 
VD Tidaholms Bostad AB, 2021-04-21. 

 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB nr 5, 2021-04-21 
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ” Kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och 
Björnen”, 2021-01-25. 
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Reservation 
Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet att tillföra ytterligare 16 
miljoner kronor från beräknade 55 miljoner kronor till totalt 71 miljoner kronor 
för renovering och ombyggnation av Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Denna 
reservation omfattar även utökad kommunal borgen på 16 miljoner kronor för 
kommunen. Reservationen grundar sig på osäkerhet i kostnadsberäkningen. 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/155 

§ 42 Beslut om översyn soliditetsmålen i ägardirektiven 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett underlag för förslag till kort- och långsiktiga soliditetsmål i 
ägardirektiven. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet diskuterar frågan om soliditetsmål i ägardirektiven. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för 
förslag till kort- och långsiktiga soliditetsmål i ägardirektiven. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-03 
 
Ärendenummer 
2020/415 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 i samband med beslut om  
utökning av kommunal borgen till Tidaholms bostads AB (Bolaget) ( § 
92/2020) att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av 
bostadsbolaget för att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets 
stabilitet för kommande borgensbeslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB. 2020-08-31 
 Ekonomisk genomlysning TBAB  2020–2035, 2020-11-20 
 Kommunfullmäktige beslut §92/2020 ”Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28 
 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet genom att begära in 
ekonomiska analyser och riskbedömningar från bolaget. Dessa har sedan 
revisions- och konsultföretaget PWC granskat. Underlaget från bolaget är 
benämnt under beslutsunderlag som, Ekonomisk genomlysning TBAB 
(rapporten). Rapporten är en ekonomisk utredning som bygger på den 
långsiktiga planen som styrelsen beslutat för bolaget. Bolagets långsiktiga 
ekonomiska beräkning i rapporten sträcker sig fram till 2035. Beräkningar och 
förutsättningar bygger på den långsiktiga planen och de mål som styrelsen för 
bolaget har beslutat om. Dessa återfinns i inledningen av rapporten. 
Rapporten har sedan granskats av  PWC som har gjort ett utlåtande av 
beräkningar och innehållet i rapporten. 
 
PWC har granskat bolaget beräkningar vid två tillfällen. Efter första tillfället 
gjordes ett antal förändringar och kompletteringar av bolagets rapport. 
Justering av inkomstskatt och ränteberäkningar är förändrade till den slutliga 
rapporten. 
 
PWC har i sin granskning lyft fram följande delar:  
 

1. Bolagets excelmodell är omfattande och komplex och speciellt 
anpassad till bolagets huvudscenario. 
Vår uppfattning är att beräkningarna inte går att utvärdera på ett enkelt 
sätt, exempelvis säkerställa att belopp är uttryckt i respektive års 
penningvärde. 
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Det är inte heller enkelt att, om så önskas, variera indata för att göra 
känslighetsanalyser. 
Mellan våra samtal har bolaget justerat beräkningarna för ränta och 
skatt vilket gör modellen mer rättvisande. 

 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att det är svårt att 
utvärdera de ekonomiska beräkningarna som är gjorda i rapporten. 
Förvaltningen anser dock att materialet är genomarbetat av bolaget och 
innehåller alla väsentliga delar som krävs för att kunna göra en bedömning av 
bolagets framtida ekonomiska förutsättningar. Viktigt att framhålla är att det är 
många antaganden i rapporten. Rapporten utgör endast ett möjligt  framtida 
scenario av bolagets framtida ekonomiska ställning, vilket kan förändras över 
den långa perioden som planen omfattar. 
 

2. Ägarens avkastningskrav uttrycks som driftnetto i förhållande till 
marknadsvärde.   
Bolagets beräkning av avkastning verkar förutsätta att alla 
personalkostnader är centrala kostnader och således inte påverkar 
driftnettot. Vi tror inte det är rimligt med så höga centrala kostnader i 
bolaget. Om del av personalkostnaderna är fastighetsadministration är 
beräknad avkastning överskattad. 
Det kan mot bakgrund av osäkerheter i avkastningsberäkningen vara 
lämpligt att ägaren och bolaget enas kring definition av och beräkning 
av driftnetto. 

 
Kommunledningsförvaltningen ser att bolaget har använt sig av den nu 
gällande modellen för beräkning av avkastningskravet.  
Kommunledningsförvaltningen anser att beräkningsmetoden är korrekt. Att 
använda en annan beräkning skulle inte vara rättvisande och inte gå att 
jämföra med nu beslutad modell avseende avkastningskravet. 
Kommunledningsförvaltningen anser dock att beräkningsmodellen för bolagets 
avkastningskrav bör ses över, vilket även bolaget framhåller. 
 

3. Bolagets planer är mycket omfattande. Enligt modellen ska bolaget 
tredubbla balansomslutningen och inledande lån om knappt 95 mkr 
ska öka till som högst 359 mkr år 2035 med i bästa fall oförändrad, och 
låg; soliditet. Bolaget skriver att det finns stora osäkerheter i olika 
antagande och att den långsiktiga planen kan komma att ändras om 
förutsättningarna ändras. 
Vi delar bolagets syn på osäkerheter och att strategin kan komma att 
behöva omprövas. 
Detta gör att ägarstyrning och dialogen mellan ägare och bolag blir än 
viktigare framöver. 
Jag tror därför att ägaren bör fundera på om nuvarande 
avkastningskrav fortsatt är ändamålsenlig med beaktande av bolagets 
expansionsstrategi. 

 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att bolagets planer 
över perioden fram till 2035 är mycket omfattande. Låneskulden kommer öka 
upp till 359 miljoner kronor om alla delar verkställs. Detta samtidigt som 
soliditeten fortsatt är låg och inte kommer öka under perioden fram till 2035. 
 
Enligt bolagets ägardirektiv står bland annat följande: 
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3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet Bolaget ger moderbolaget möjligheter 
att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god 
bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att 
skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en 
attraktionskraft och tillväxt. 
 
Detta ska bolaget göra genom att: 

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

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

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

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

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

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

den långsiktiga planen 
 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s syn på vikten av dialog mellan 
ägaren och bolaget. Kommunledningsförvaltningen anser att dialogen bör 
intensifieras under denna period då bolaget ska genomföra ett antal större 
investeringar. 
 

4. Värdeförändringar är en viktig del av totalavkastningen för 
fastighetsbolag men ingår inte i avkastningskravet eller i 
avkastningsberäkningen. 
Vi har noterat att antaganden för nyproduktion ger en inledande 
direktavkastning om cirka 3 % (hyra 1 500 kr/m², drift och underhåll 
300 kr/m² och projektkostnad 39 800 kr/m²) vilket är väsentligt lägre än 
såväl ägarens avkastningskrav som vad som får anses normalt på 
lokala marknaden.  
Då bolaget i modellen jämställer investeringsbelopp med 
marknadsvärde är det särskilt viktigt att bedöma framtida 
nedskrivningskrivningsprövningar.  
Redan en måttlig nedskrivning kan bli kännbar för bolaget då det egna 
kapitalet är mycket lågt i förhållande till planerad projektvolym. 
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Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget ser 
över om nedskrivning behöver genomföras i samband med varje projekt och i 
samband med bolagets årsbokslut. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
På grund av bolagets omfattande planer rekommenderar 
kommunledningsförvaltningen att projekten beslutas och genomförs etappvis. 
Det är viktigt att beakta att den långsiktiga plan som bolaget har beslutat om 
inte bör ses som en färdig plan där allt måste genomföras. Beroende på hur 
omvärlden förändras och hur väl projekten genomförs bör ett nytt 
ställningstagande genomföras inför varje nytt projekt inom bolaget. En tydlig 
dialog mellan bolaget och ägaren måste finnas där ägaren är tydlig med vilka 
förväntningarna och krav på bolaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att: 

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

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

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

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna 

 
Sändlista 
TEAB
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/192 

§ 132 Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga 
uppföljningen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att 
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas 
verkställs.  
 
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner 
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat. 
 
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år 
2021. 
 

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning: 
2016-10-31 2018/292 Handlingsplan utifrån 

klimatavtal 
Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att ta 
fram en handlingsplan 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2017-09-25 2019/191 Lekplats o sittplatser 
framför biblioteket 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- och 
fritidsnämnden att 
verkställa och 
finansiera 
medborgarförslag om 
att anlägga lekplats och 
sittplatser framför 
biblioteket 

Ärendet bereds av kultur- 
och fritidsnämnden. 

2017-12-18 2017/297 Markförvärv 
Acklingakorset och 
Suntaksrondellen 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för inköp 
av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter. 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden 
 

2018-01-29 2017/322 
2020/204 

Ny taxa för 
renhållning/avfallstaxa 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att i samband 
med budgetprocess för 
2019 ta fram förslag till 
taxa i enlighet med 
kommunstyrelsens 
uppdrag i beslut KS 

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att 
föreslå kommunfullmäktige 
anta ny taxa på sitt 
sammanträde 2020-04-23. 
Kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslut 2020-
05-27 samt 2020-08-19 att 
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§152/2017 (2017/216) återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnde
n. 
 
Kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslutar 
2020-12-16 att 
återremittera 
avfallsföreskrifterna till 
samhällsbyggnadsnämnde
n. 

2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att revidera 
kommunens 
vindbruksplan. 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2020-01-27 2019/435 Motion om att 
kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare samt att 
reglementen som 
reglerar 
kommunstyrelse, 
nämnder och utskott 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare enligt 
intentionen i motionen. 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen. 

Uppdraget har genomförts 
i de förslag till ny 
arbetsordning och nya 
reglementen som tagits 
fram av 
kommunledningsförvaltnin
gen.  
 
Bereds av 
kommunstyrelsen. 
 
 

2020-06-22  Tillägg av ärende om 
detaljplan Ekedalen 
enligt KF 22 juni 2020, 
från 2012! 

 Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2020-12-21 2020/158 Beslut om Strategisk 
plan och budget 2021-
2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till barn- och 
utbildningsnämnden att 
i samråd med berörda 
nämnder  
förutsättningslöst 
utreda ytterskolornas 
roll inom 
skolorganisationen i 
dialog med 
medborgare i 
Tidaholms kommun 
och att detta sker under 

Bereds för närvarande 
inom barn- och 
utbildningsnämnden. 
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kommande 
treårsperiod. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om Strategisk 
plan och budget 2021-
2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- och 
fritidsnämnden att i 
samråd med övriga 
nämnder se över 
alternativa driftsformer 
för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

Bereds för närvarande 
inom kultur- och 
fritidsnämnden. 

2021-01-25 2020/415 Riskbedömning av 
bostadsbolaget för att 
ge kommunfullmäktige 
faktaunderlag om 
bolagets stabilitet för 
kommande 
borgensbeslut 

 Beräknas komma till 
kommunstyrelsen för 
beslut 2021-06-09. 

2021-01-25 2018/223 Demensavdelning Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
tillskapa en 
demensavdelning 

Bereds för närvarande av 
social- och 
omvårdnadsnämnden. 

2021-04-12 2019/225 Kommunal 
koldioxidbudget 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om upprätta 
en kommunal 
koldioxidbudget 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden.  

2021-01-25 
2021-04-26 

2020/294 
2021/120 

Folkomröstning för 
Lindängens bevarande 

Kommunfullmäktige 
beslutar att 
återremittera ärendet 
till valnämnden för att 
få två områden 
tydligare belysta inför 
folkomröstningen. 

Beräknas komma till 
kommunstyrelsen för 
beslut 2021-06-09. 

 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga uppföljningen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 66/2021 ”Rapport om uppföljning av ej 

verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2021-05-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut 

fattade av kommunfullmäktige”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-
05-16. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-16 
 
Ärendenummer 
2021/192 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige till och med maj år 2021   
 
Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att 
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas 
verkställs.  
 
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner 
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat. 
 
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år 
2021. (Sammanställningen uppdateras till kommunstyrelsen den 9 juni.) 
 

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning: 
2016-10-31 2018/292 Handlingsplan utifrån 

klimatavtal 
Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att ta 
fram en handlingsplan 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2017-09-25 2019/191 Lekplats o sittplatser 
framför biblioteket 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- och 
fritidsnämnden att 
verkställa och 
finansiera 
medborgarförslag om 
att anlägga lekplats och 
sittplatser framför 
biblioteket 

Ärendet bereds av kultur- 
och fritidsnämnden. 

2017-12-18 2017/297 Markförväv 
Acklingakorset och 
Suntaksrondellen 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för inköp 
av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter. 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden 
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2018-01-29 2017/322 
2020/204 

Ny taxa för 
renhållning/avfallstaxa 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att i samband 
med budgetprocess för 
2019 ta fram förslag till 
taxa i enlighet med 
kommunstyrelsens 
uppdrag i beslut KS 
§152/2017 (2017/216) 

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att 
föreslå kommunfullmäktige 
anta ny taxa på sitt 
sammanträde 2020-04-23. 
Kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslut 2020-
05-27 samt 2020-08-19 att 
återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnde
n. 
 
Kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslutar 
2020-12-16 att 
återremittera 
avfallsföreskrifterna till 
samhällsbyggnadsnämnde
n. 
 

2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att revidera 
kommunens 
vindbruksplan. 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2020-01-27 2019/435 Motion om att 
kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare samt att 
reglementen som 
reglerar 
kommunstyrelse, 
nämnder och utskott 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare enligt 
intentionen i motionen. 
 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen. 

Uppdraget har genomförts 
i de förslag till ny 
arbetsordning och nya 
reglementen som tagits 
fram av 
kommunledningsförvaltnin
gen.  
 
Bereds av 
kommunstyrelsen. 
 
 

2020-06-22  Tillägg av ärende om 
detaljplan Ekedalen enl 
KF 22 juni 20, från 
2012! 

 Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden 
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2020-12-21 2020/158 Beslut om Strategisk 
plan och budget 2021-
2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till barn- och 
utbildningsnämnden att 
i samråd med berörda 
nämnder  
förutsättningslöst 
utreda ytterskolornas 
roll inom 
skolorganisationen i 
dialog med 
medborgare i 
Tidaholms kommun 
och att detta sker under 
kommande 
treårsperiod. 

Bereds för närvarande 
inom barn- och 
utbildningsnämnden. 

2020-12-21 2020/158 Beslut om Strategisk 
plan och budget 2021-
2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- och 
fritidsnämnden att i 
samråd med övriga 
nämnder se över 
alternativa driftsformer 
för ishallen i Tidaholms 
kommun. 
 

Bereds för närvarande 
inom kultur- och 
fritidsnämnden. 

2021-01-25 2020/415 Riskbedömning av 
bostadsbolaget för att 
ge kommunfullmäktige 
faktaunderlag om 
bolagets stabilitet för 
kommande 
borgensbeslut 

 Beräknas komma till 
kommunstyrelsen för 
beslut 2021-06-09. 

2021-01-25 2018/223 Demensavdelning Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
tillskapa en 
demensavdelning 

Bereds för närvarande av 
social- och 
omvårdnadsnämnden. 

2021-04-12 2019/225 Kommunal 
koldioxidbudget 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om upprätta 
en kommunal 
koldioxidbudget 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden.  

2021-01-25 
2021-04-26 

2020/294 
2021/120 

Folkomröstning för 
Lindängens bevarande 

Kommunfullmäktige 
beslutar att 
återremittera ärendet 
till valnämnden för att 
få två områden 
tydligare belysta inför 
folkomröstningen. 

Beräknas komma till 
kommunstyrelsen för 
beslut 2021-06-09. 

Komplettera med eventuella uppdrag från KF 31 maj 
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Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
uppföljningen till handlingarna. 

 
 
Sändlista 
Nämnder med uppdrag enligt redovisningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/171 

§ 135 Beslut om revidering av Ordningsföreskrifter Torghandeln 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat förslag, att 
gälla från och med 2021-07-01.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 (§ 64/2021) att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01. 
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel har setts över i samband med att förslag 
på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram. 
Framförallt föreslår samhällsbyggnadsnämnden ändrade tider för försäljning.  
 
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där 
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller 
ersättas. Den närmare motivering till ändringsförslagen finns i 
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en redaktionell ändring i sista 
meningen i § 4 där orden ”har intagit platsen” hade fallit bort i 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag, med ovan redaktionella 
ändring. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt 
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 59/2021 ” Beslut om revidering av lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-05-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2021 ”Beslut om revidering 

av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-04-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01. 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel med 

redaktionell ändring. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-03 
 
Ärendenummer 
2021/171 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 (§ 64/2021) att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2021 ”Beslut om revidering 

av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-04-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01. 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel med 

redaktionell ändring.  
 
Utredning 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel har setts över i samband med att förslag 
på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram. 
Framförallt föreslår samhällsbyggnadsnämnden ändrade tider för försäljning.  
 
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där 
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller 
ersättas. Den närmare motivering till ändringsförslagen finns i 
tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en redaktionell ändring i sista 
meningen i § 4 där orden ” har intagit platsen” hade fallit bort i 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag, med ovan redaktionella 
ändring. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat förslag, att 
gälla från och med 2021-07-01.  
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Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/207 

§ 64 Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat 
förslag, att gälla från och med 2021-07-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i samband med framtagandet av förslag på reviderade 
allmänna lokala ordningsföreskrifter även sett över lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel, och upprättat ett förslag med revideringar. Förslagets ändringar 
framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där grön text innebär ett 
tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort eller ersättas. 
 
De större ändringar som föreslås består av ändringar vad gäller tider för 
försäljning, där den föreslagna revideringar innebär att försäljningstiden får 
påbörjas 30 minuter tidigare än idag, från kl. 07.00 till kl. 06.30, och förlängs 
med 3 timmar från kl. 15.00 till kl. 18.00.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2021 ”Beslut 

om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”,  
2021-04-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01. 

 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel,  
2021-04-01. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-01 
 
Ärendenummer 
2021/207 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Robin Mogren Holmqvist     
0502-60 60 92 
robin.mogren-holmqvist@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Ärendet 
Förvaltningen har i samband med framtagandet av förslag på reviderade 
allmänna lokala ordningsföreskrifter även sett över lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel, och upprättat ett förslag med revideringar. Förslagets ändringar 
framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där grön text innebär ett 
tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort eller ersättas. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel,  

2021-04-01. 
 
Utredning 
Ändringarna i förslaget, med motiveringar, är enligt följande: 
 
Tekniska nämnden/kontoret föreslås ändras till samhällsbyggnadsnämnden i 
3, 4, 5, 9, 10 §§ i och med sammanslagningen av tidigare tekniska nämnden 
och miljö- och byggnadsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
4 § - Begreppet säljplats föreslås ändras till saluplats för att vara i linje med 
resterande föreskrifter. 
 
5 § - ändringar föreslås vad gäller tider för försäljning, där den föreslagna 
revideringar innebär att försäljningstiden får påbörjas 30 minuter tidigare än 
idag, från kl. 07.00 till kl. 06.30, och förlängs med 3 timmar från kl. 15.00 till kl. 
18.00.  
 
Denna utökning av försäljningstiden har tagits fram utifrån rekommendation av 
ansvarig kommunal personal som arbetar på plats under torghandelsdagar, 
och önskemål från såväl saluhandlare som besökare. Avsikten med 
tidsändringarna är att fler besökare som arbetar under kontorstid på vardagar 
ska ha möjlighet att besöka torghandeln antingen före eller efter normal 
kontorstid på onsdagar när torghandel pågår, vilket är svårt i dagsläget med 
nuvarande försäljningstider, särskilt vad gäller efter arbetstid. 
 
6 § - hänvisning till lagen om tillfällig försäljning föreslås tas bort då lagen 
ifråga har upphävts av lagstiftaren. 
 
8 § - laghänvisningen föreslås uppdateras till nuvarande SFS-nummer.  
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9 § - senast tidpunkt för urlastning föreslås förlängas med en timma, utifrån 
rekommendation från ansvarig personal. 
 
I övrigt bedöms föreslagna ändringar vara av rent redaktionell karaktär, och 
inte innebära några faktiska förändringar i innebörden av de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat 
förslag, att gälla från och med 2021-07-01. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel  
Beslutade av kommunfullmäktige 1996-01-29. Tillägg i bestämmelserna under 
§ 9, beslut i kommunfullmäktige 2013-01-28 att gälla från och med 2013-02-
01. Reviderad enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-30 på grund av änd-
ring i § 9. 
 
Reviderad enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-06-28, att gälla från och 
med 2021-07-01. 
 
Tidaholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 §  
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen  
(1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa  
föreskrifter för salutorget i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att  
upprätthålla den allmänna ordningen.  
 
2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upp-
låter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Gamla Torget 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
3 §  
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga  
saluplatser, vilka bestäms av tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden. 
 
En fast saluplats får användas högst ett år. 
 
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av tekniska 
kontoret samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fördelning av saluplatser 
4 §  
Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 
 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till  
försäljningsplatsen eller genom annan metod som tekniska kontoret samhälls-
byggnadsnämnden finner lämplig. 
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Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 
hänsyn till tillgången på platser. 
 
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill  
varandra. 
 
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.  
I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har 
intagit platsen har samhällsbyggnadsnämnden rätt att låta någon annan an-
vända platsen som tillfällig säljplats saluplats. 
 
Tider för försäljning 
5 §  
Torghandel får ske på helgfria onsdagar och lördagar. Om helgdag infaller på 
dag som är eljest torgdag får torghandel pågå närmast föregående vardag. 
 
Försäljningen får börja tidigast kl 07.00 samt sluta senast kl 15.00 ifall nämn-
den inte medgivit undantag eller beslutat annat. 
 
Försäljningen får börja tidigast klockan 06.30 samt sluta senast klockan 18.00 
på onsdagar och klockan 16.00 på lördagar, ifall samhällsbyggnadsnämnden 
inte medgivit undantag eller beslutar annat. 
 
På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel  
inte pågå efter klockan 13.00. 
 
Försäljning av julgranar får, med tekniska kontorets tillstånd, under tiden 1/12 
till och med 23/12 pågå kl 07.00 -19.00 samt på julafton kl 07.00-15.00. 
 
Försäljning av julgranar får, med samhällsbyggnadsnämndens tillstånd, under 
tiden från och med 1/12 till och med 23/12 pågå mellan klockan 07.00 och 
klockan 19.00 samt på julafton mellan klockan 07.00 och 15.00. 
 
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början 
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.  
 
Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljnings-ti-
dens slut. 
 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda 
skäl föreligger får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt 
fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet  
6 §  
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig  
försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt  
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sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefon-num-
mer. 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
7 §  
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de 
allmänna försäljningsplatserna. 
 
Försäljning av livsmedel 
8 §  
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller  
i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) (2006:804) 
och livsmedelsförordningen (1971:807) (2006:813) samt föreskrifter meddela-
de med stöd av dessa. 
 
Placering av varor, redskap och fordon 
9 §  
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 
utmed eller mellan saluplatserna. Under försäljningstiden får inte försäljarnas 
fordon framföras på försäljningsplatsen. 
 
Tider för ur- och ilastning: Efter urlastning av varor ska fordon vara bortförda 
från torget senast klockan 08.00 09.00. Ilastning av varor får ske tidigast kloc-
kan 13.30. 
 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs samhälls-bygg-
nadsnämndens tillstånd.  
 
Renhållning m.m. 
10 §  
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter  
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att 
föra bort och lägga det i en behållare för sopor eller på en annan plats som 
tekniska kontoret samhällsbyggnadsnämnden anvisar. 
 
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 
 
Avgift 
11 §  
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift 
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av föreskrift 
12 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §  
2 och 3 st, 4 § 5 st första meningen, 5 § 1 – 6 st, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och  
förverkande. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-07-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/172 

§ 136 Beslut om revidering av Lokala ordningsföreskrifter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla 
från och med 2021-07-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 (§ 63/2021) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt 
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppger följande i beslutet. Förslaget har tagits 
fram i samverkan med den lokala polisenheten. Revideringarna syftar till att 
aktualisera föreskrifterna utifrån dagens användande av offentlig plats, och de 
ordningsstörande problem som kan uppstå. Förslaget avser även att genom 
redaktionella ändringar få föreskrifternas olika regler att använda samma 
begrepp och ordval, för att förenkla för den som läser och vill ta till sig 
föreskrifternas innehåll, och minimera riskerna för feltolkning av reglernas 
innebörd.  
 
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där 
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller 
ersättas. Närmare motivering till ändringsförslagen framgår av 
tjänsteskrivelsen som låg till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
Nämnden beslutade dock att endast göra en redaktionell ändring av § 16, 
vilket framgår av förslaget på reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat 
förslag, att gälla från och med 2021-07-01. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 60/2021 ”Beslut om revidering av lokala 

ordningsföreskrifter”, 2021-05-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63/2021 ”Beslut om revidering 

av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 

nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30. 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms 

kommun.  
 Bilaga 1- Förbudsområde, 2021-02-23
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-03 
 
Ärendenummer 
2021/172 Kommunstyrelsen  
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 (§ 63/2021) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt 
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63/2021 ”Beslut om revidering 

av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 

nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30. 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms 

kommun.  
 Bilaga 1- Förbudsområde, 2021-02-23. 

 
Utredning 
Samhällsbyggnadsnämnden uppger följande i beslutet. Förslaget har tagits 
fram i samverkan med den lokala polisenheten. Revideringarna syftar till att 
aktualisera föreskrifterna utifrån dagens användande av offentlig plats, och de 
ordningsstörande problem som kan uppstå. Förslaget avser även att genom 
redaktionella ändringar få föreskrifternas olika regler att använda samma 
begrepp och ordval, för att förenkla för den som läser och vill ta till sig 
föreskrifternas innehåll, och minimera riskerna för feltolkning av reglernas 
innebörd.  
 
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där 
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås tas bort eller 
ersättas. Närmare motivering till ändringsförslagen framgår av 
tjänsteskrivelsen som låg till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
Nämnden beslutade dock att endast göra en redaktionell ändring av § 16, 
vilket framgår av förslaget på reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen bör besluta i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en barnrättsbedömning. 
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 

allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla 
från och med 2021-07-01. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/6 

§ 63 Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala 

ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla från och 
med 2021-07-01, 

o 16 § i föreskrifterna endast revideras med redaktionella 
ändringar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med den lokala polisenheten tagit fram ett 
förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun. 
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där 
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort 
eller ersättas. 
 
Revideringarna syftar till att aktualisera föreskrifterna utifrån dagens 
användande av offentlig plats, och de ordningsstörande problem som kan 
uppstå. Förslaget avser även att genom redaktionella ändringar få 
föreskrifternas olika regler att använda samma begrepp och ordval, för att 
förenkla för den som läser och vill ta till sig föreskrifternas innehåll, och 
minimera risken för feltolkning av reglernas innebörd. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala 
ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla från och med 
2021-07-01. 

- Kent Persson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag 
till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 16 § i 
föreskrifterna endast revideras med redaktionella ändringar. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Persson. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Perssons tilläggsyrkande under proposition 
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2021 ”Beslut 

om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-08. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30. 

 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms 
kommun, 2021-04-01. 

 Bilaga 1 – Förbudsområde, 2021-02-23. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-30 
 
Ärendenummer 
2021/6 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Robin Mogren Holmqvist     
0502-60 60 92 
robin.mogren-holmqvist@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med den lokala polisenheten tagit fram ett 
förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun. 
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där 
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort 
eller ersättas. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms 

kommun, 2021-04-01. 
 Bilaga 1 – Förbudsområde, 2021-02-23. 

 
Utredning 
Revideringarna syftar till att aktualisera föreskrifterna utifrån dagens 
användande av offentlig plats, och de ordningsstörande problem som kan 
uppstå. Förslaget avser även att genom redaktionella ändringar få 
föreskrifternas olika regler att använda samma begrepp och ordval, för att 
förenkla för den som läser och vill ta till sig föreskrifternas innehåll, och 
minimera risken för feltolkning av reglernas innebörd. 
 
Ändringarna i förslaget, med motiveringar, är enligt följande: 
 
2 § - Uppdatering av benämning på ordningsföreskrifterna för torghandel, för 
att stämma överens med förslag på revidering av föreskrifterna för torghandel. 
 
3 § - Ändring av områden som ska jämställas med offentlig plats, vilket 
innebär vilka ytor som, utöver det som är allmän plats enligt detaljplan eller 
används för allmän trafik, ska vara föremål för de lokala 
ordningsföreskrifterna. I förslaget har camping, skolgårdar och platser enligt 
griftefridslagen tagits bort jämfört med befintlig skrivelse, då dessa områden 
bedöms kunna regleras mer lämpligen genom ordningsregler från markägare 
och verksamhetsutövare, än genom generella lokala ordningsföreskrifter. 
 
6 § - Förslag på en ny föreskrift kring ett generellt förbud mot att, utan polisens 
tillstånd, genom högtalaranläggning spela upp tal eller musik med så hög 
volym att det stör den allmänna ordningen. Detta förbud har tagits fram 
tillsammans med polisen, och bedöms vara en föreskrift som dels möjliggör ett 
stävjande av förekommande ordningsstörande problem kopplat till hög musik 
på offentlig plats, och dels är en föreskrift som polisen som tillsynsansvarig 
bedömer vara möjlig att upprätthålla. 
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9 § - Trottoarpratare föreslås att tas bort då dessa rent praktiskt ej kan ”sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot 
offentlig plats”, utan i såna fall placeras direkt på offentlig plats. Placering av 
trottoarpratare på offentlig plats är som regel alltid tillståndspliktigt och 
behöver ej regleras särskilt i ordningsföreskrifterna. 
 
11 § - Förslag på större ändringar kring förbud mot alkoholförtäring på 
offentligplats, där lydelsen har uppdaterats att vara i linje med nuvarande 
regler hos andra kommuner. Även området där förbudet ska gälla har 
uppdaterats och preciserats genom en ny karta, i kombination med utpekande 
av vilka specifika offentliga miljöer förbudet gäller. Denna avgränsning av 
förbudet har gjorts utifrån en rimlighetsbedömning där en avvägning har gjorts 
mellan var förbudet anses göra mest nytta för den allmänna ordningen, och 
samtidigt innebär ett så begränsat ingrepp i den allmänna friheten att nyttja 
offentliga platser som möjligt. 
 
13 § - Ändring av begrepp till offentlig plats för att stämma överens med resten 
av ordningsföreskrifterna. Begravningsplatser föreslås att tas bort som en följd 
av att platser enligt griftefridslagen föreslås tas bort i 3§. 
 
Befintlig 15 § - Större ändring vad gäller föreskrifter för sprängning och 
skjutning med eldvapen, där de befintliga föreskrifterna föreslås tas bort då de 
befintliga föreskrifterna endast består av hänvisning till Ordningslagen, och 
inga särskilda lokala regler, och därmed bedöms som överflödiga i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
 
Ny 15 § - Befintlig 16 § blir 15 §. Hänvisning till 2 och 3 §§ föreslås ändras till 
specifikt offentlig plats i kommunens tätorter, då det är inom tätorterna dessa 
vapen främst bedöms kunna utgöra en störning mot den allmänna ordningen. 
 
16 § - Befintlig 17 § blir 16 §. Det allmänna tillståndskravet för avfyrande av 
fyrverkerier och pyrotekniska varor föreslås ändras till att innehålla ett 
undantag från krav på polisens tillstånd under vissa högtider när fyrverkerier 
och pyrotekniska varor används i stor utsträckning av allmänheten. Denna 
ändring motiveras utifrån en diskussion med polisen där svårigheterna att 
upprätthålla ett tillståndskrav under dessa högtider har konstaterats, samt en 
avsikt att genom det nya undantaget försöka styra det allmänna nyttjandet av 
fyrverkerier och pyrotekniska varor till vissa bestämda tider under dessa 
högtider.  
 
Befintlig 18 § - Föreskrifter om marschaller, facklor och andra öppna lågor 
föreslås tas bort då säkerhetsföreskrifter kring detta bedöms kunna regleras 
bättre när kommunen yttrar sig i specifika tillståndsansökningar om nyttjande 
av offentlig plats.  
 
17 § - Befintlig 19 § blir 17 §, samma förskjutning sker för samtliga 
efterföljande paragrafer. Cykling få föreslås få samma regler som hästridning 
vad gäller nyttjande av allmänna skyltade friluftsanläggningar, och ett 
förtydligande föreslås i form av undantag mot förbudet vad gäller avsedda 
friluftsanläggningar (exempelvis skyltade ridspår eller cykelleder). Ett 
borttagande av befintlig skrivelse om allmän väg föreslås, då allmän väg som 
regel alltid tillåter cykling och hästridning. 
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Resterande förslag på ändringar är av redaktionell karaktär, huvudsakligen till 
följd av ovan redogjorda förslag på sakändringar, och bedöms inte innebära 
några faktiska förändringar i innebörden av de lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Barnrättsbedömning 
De reviderade ordningsföreskrifterna bedöms främja barns möjlighet att nyttja 
offentlig plats på ett tryggt och säkert sätt, och möjliggöra effektivare sätt för 
polisen att upprätthålla den allmänna ordningen i offentliga miljöer där barn 
vistas. 
 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, 
att gälla från och med 2021-07-01. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms 
kommun  
Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2009. Revidering enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30 (gäller från och med 2016-06-01). 
Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-XX-XX (gäller från och med 
2021-07-01). 
 
Tidaholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Riktlinjer och anvisningar angående tolkning av de lokala ordningsföreskrifter-
na meddelas av Tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden. 
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Tidaholms kommun skall upprätthållas. 
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommu-
nens lokala ordningsföreskrifter om för torghandel. 
 
3 § 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med 
stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas 
med offentlig plats: 
 
För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv 
och badplatser, skolgårdar och platser enligt griftefridslagen.  
 
Lastning av varor mm 
4 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand-
släckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings-tjäns-
tens arbete hindras. 
 
Schaktning, grävning mm 
5 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av  
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att 
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga  
olägenhet. 
 
Störande buller 
6 § 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, tex 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens  
tillstånd. 
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Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym 
att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats får inte ske 
någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar 
7 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som skall ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller  
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 
8 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,30 m eller över en körbana på lägre höjd än  
4,50 m. 
 
Affischering - Uppsättande av anslag, banderoller och dylika  
reklamanordningar 
9 § 
Affischer, trottoarpratare, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd 
av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra  
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs  
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden, 
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 
10 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till  
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan 
tillstånd av polismyndigheten.  
 
Förtäring av alkohol 
11 § 
Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras på offentliga platser inom markerade 
områden, se karta.  
 
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får 
inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, parker, torg, parkeringar,  
idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat område, se karta i bilaga 1. 
 
Hundar 
12 §  
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller 
den som endast tillfälligt vårdar hund är skyldig att följa bestämmelserna i  
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13-14 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för syn-
skadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för 
polishund i tjänst. 
 
13 § 
Hundar skall alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter. 
Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats inom hela  
kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 
 
Hund skall hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde.  
När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, skall den ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning. 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller badplatser. 
 
14 § 
På offentlig plats i kommunens tätorter skall föroreningar efter hundar plockas 
upp. 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen mm 
15 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldva-
pen inom detaljplanelagt område. 
 
15 § 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på de platser 
som anges i 2 och 3 §§ offentlig plats i kommunens tätorter. 
 
Avfyrande av fyrverkerier och pyrotekniska varor 
16 § 
Tillstånd från polismyndigheten krävs inom detaljplanelagt område i Tidaholms 
tätort för avfyrande av fyrverkerier och pyrotekniska varor. 
 
Tillstånd från polismyndigheten krävs för avfyrande av fyrverkerier och  
pyrotekniska varor på offentlig plats inom detaljplanelagt område i Tidaholms 
centralort. 
 
Marschaller 
18 § 
Utan skyddsanordning får ej marschaller, facklor och andra öppna lågor 
ställas ut på offentlig plats 
 
Cykling och ridning 
17 § 
Ridning får inte ske i skyltade motionsspår och vandringsleder på kommunal 
mark som inte är allmän väg. 
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Cykling och ridning får inte ske i skyltade friluftsanläggningar utom i avsedda 
friluftsanläggningar.  
 
Avgift för att använda offentlig plats 
18 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
19 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § 
första stycket, 10-11 §§, 13-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 
§ andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/384 

§ 134 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10 (Samrealskolan) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB 
(556948-7761) för 1 500 000 kr.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att inleda förfarandet att försälja 
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) samt att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10 
för ändring till bostadsändamål.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-05-20 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till 
Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.  
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Försäljningen 
av fastigheten annonserades genom mäklare. Ett antal bud på fastigheten 
kom in genom annonseringen, där högsta budet var 1 500 000 kr.  
 
Under kommunledningsförvaltningens handläggning har det dock framkommit 
att det fanns ytterligare ett par bud på 1 500 000 kr. Samhällsbyggnads-
chefen har uppgett att av dessa är det endast Svenska Sköna Hem AB som är 
ett bolag, med det uttalade syftet att bygga om fastigheten till lägenheter. 
Svenska Sköna Hem AB är även den enda budgivaren som gjort ett antal 
liknande renoveringar i Skaraborg, övriga budgivare hade inga sådana 
referenser.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår även att Svenska Sköna Hem 
AB uppfyller alla de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin 
annonsering. Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till 
Svenska Sköna Hem AB för 1 500 000 kr. Anbudsgivaren står för samtliga 
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att 
krävas för dennes användande av fastigheten. 
 
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten 
Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 
1 500 000 kr. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska 
Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 58/2021 ”Beslut om försäljning av fastigheten 

Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-26 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, 

Samrealskolan”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-25. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74/2021 ”Beslut om försäljning 

av fastigheten Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-20. 
 Fastighetskarta Drott 10. 
 Tidaholm Drott 10 bud. 
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2018 ”Beslut om försäljning av 

fastighet Drott 10”, 2018-11-28. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-21 
 
Ärendenummer 
2018/384 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att inleda förfarandet att försälja 
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) samt att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10 
för ändring till bostadsändamål.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-05-20 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till 
Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 1 500 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74/2021 ”Beslut om försäljning 

av fastigheten Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-20. 
 Fastighetskarta Drott 10 
 Tidaholm Drott 10 bud 
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2018 ”Beslut om försäljning av 

fastighet Drott 10”, 2018-11-28. 
 
Utredning 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Försäljningen 
av fastigheten annonserades genom mäklare. Ett antal bud på fastigheten 
kom in genom annonseringen, där högsta budet var 1 500 000 kr.  
 
Under kommunledningsförvaltningens handläggning har det dock framkommit 
att det fanns ytterligare ett par bud på 1 500 000 kr. Samhällsbyggnads-
chefen har uppgett att av dessa är det endast Svenska Sköna Hem AB som är 
ett bolag, med det uttalade syftet att bygga om fastigheten till lägenheter. 
Svenska Sköna Hem AB är även den enda budgivaren som gjort ett antal 
liknande renoveringar i Skaraborg, övriga budgivare hade inga sådana 
referenser.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår även att Svenska Sköna Hem 
AB uppfyller alla de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin 
annonsering. Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till 
Svenska Sköna Hem AB för 1 500 000 kr. Anbudsgivaren står för samtliga 
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att 
krävas för dennes användande av fastigheten. 
 
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten 
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Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 
1 500 000 kr. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB 
(556948-7761) för 1 500 000 kr.  

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svenska Sköna Hem AB



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/295 

§ 74 Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, Samrealskolan 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB, 
(556948-7761) för 1 500 000 kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genom mäklare annonserat om försäljning av 
fastigheten Drott 10, där byggnaden känd som Samrealskolan är belägen, 
detta då byggnaden inte längre används av kommunen för verksamheten 
”Barnens Hus”. Fastigheten Drott 10 har en yta på ca. 1 920 m2. Bokfört värde 
för fastigheten är 585 000 kr. 
 
Ett antal bud på fastigheten har kommit in genom annonseringen, där högsta 
bud efter avslutad budgivning är 1,5 MKR, lämnat av Svenska Sköna Hem 
AB, 556948-7761. Utöver det ledande budet uppfyller anbudsgivaren alla de 
bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin annonsering. 
 
Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till Svenska Sköna Hem 
AB, 556948-7761, för 1,5 MKR. Anbudsgivaren står för samtliga 
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att 
krävas för dennes användande av fastigheten. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10 
(Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB, (556948-7761) för 1 500 
000 kr. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, 

Samrealskolan”, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2021-05-10. 
 Karta över fastigheten Drott 10, 2021-05-20. 
 Tidaholm Drott Bud, 2021-05-04. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-10 
 
Ärendenummer 
2021/295 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Johan Claesson     
0502-60 60 22 
johan.claesson@tidaholm.se 
 
 
Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, Samrealskolan 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom mäklare annonserat om 
försäljning av fastigheten Drott 10, där byggnaden känd som Samrealskolan 
är belägen, se upprättad fastighetskarta, detta då byggnaden inte längre 
används av kommunen för verksamheten ”Barnens Hus”. Fastigheten Drott 10 
har en yta på ca. 1 920 m2. 
 
Beslutsunderlag 
 Karta över fastigheten Drott 10, 2021-05-20 
 Tidaholm Drott Bud, 2021-05-04. 

 
Utredning 
Ett antal bud på fastigheten har kommit in genom mäklarens annonsering, där 
högsta bud efter avslutad budgivning är 1,5 MKR, lämnat av Svenska Sköna 
Hem AB, 556948-7761. Utöver det ledande budet uppfyller anbudsgivaren alla 
de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin annonsering. 
 
Förvaltningen föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till Svenska Sköna 
Hem AB, 556948-7761, för 1,5 MKR. Anbudsgivaren står för samtliga 
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att 
krävas för dennes användande av fastigheten. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, då fastigheten inte längre 
nyttjas för verksamheten ”Barnens Hus”. 
 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB, 
(556948-7761) för 1 500 000 kr. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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 Tidaholms Kommun 
 
                                                     Tidaholm Drott 10 
 
 

 
Vi anmäler härmed intresse att förvärva kommunens fastighet Drott 10. 
 
Avsikt  
Skulle vi bli aktuella för ett förvärv så är vår avsikt att ändra användningen av fastigheten till 
bostäder. Vi ser möjligheterna som mycket goda att nå ett tilltalande slutresultat med moderna 
bostäder anpassade till fastighetens kulturvärden.  
 
Bolaget 
Svenska Sköna Hem AB som är baserat i Falköping är ett moderbolag till de bolag som äger och 
förvaltar några av våra fastigheter. Utöver dessa äger Jens Ivarsson även några hyresfasigheter privat 
i Falköping och Stenstorp. Vid ett eventuellt förvärv skulle ett nytt dotterbolag bildas för ändamålet.    
Bakom bolagen står Jens Ivarsson (ekonom och fastighetsutvecklare) med familj och 
samarbetspartners.  
 
Bakgrund 
Vi har nu mångårig erfarenhet från förvaltning av bostäder och ombyggnader från lokaler till 
bostäder i främst Falköping. Som exempel finns erfarenheter från Falköping Tingshus ombyggnad till 
bostäder, ett antal mindre projekt såsom vindsvåningar samt på senare år ombyggnad av 
fastigheterna St Olof 16 med 5 nya lägenheter och Apotekaren 1 i Falköping med 12 nya lägenheter. 
Den senare, färdigställd under 2020 har inriktningen seniorlägenheter och har fått medfinansiering 
via Boverket. Även Apotekaren 1 bestod tidigare av lokaler och har gått igenom samma typ av 
ombyggnad som skulle bli aktuellt för Norra Kungsvägen 29.  
 
Genomförande 
Arkitektsidan i projekten brukar vi hålla i själva då vi har god erfarenhet av att skapa bostäder i 
befintliga utrymmen med hänsyn till Boverkets byggregler såsom tillgänglighet, brandskydd och 
kulturvärden. Projektledning sker även den i egen regi med ett antal lokala underentreprenörer inom 
olika specialområden.  
 
Samarbete 
Vi har gärna en dialog med säljaren om vilken inriktning bostäderna bör ha, seniorbostäder, vanliga 
bostäder eller om det finns behov av någon form av specialenheter. Villkor för ett övertagande är en 
ändrad stadsplan som tillåter bostäder och en dialog kring möjligheter till balkonger och ytterligare 
något fönster som vi ser som avgörande för ett tilltalande slutresultat och en hållbar ekonomi. 
 
Besök gärna seniorval.se och titta på apotekshörnan i Falköping som är vårt senast projekt. 
 
Jens Ivarsson VD 
 
Svenska Sköna Hem AB, mfl 
070 210 10 05 
Ivarsson.jens@telia.com 

mailto:Ivarsson.jens@telia.com
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-28 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
DNr. 

§ 223 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har (beslut § 120 /2018 ”Beslut om 
projektering Barnens hus) föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att gå vidare med projektet att flytta verksamheten 
Barnens Hus till Tidaholms museum samt att uppdra åt tekniska nämnden att 
göra en projektering (i samråd med kultur och fritidsnämnden). Medel för 
projektering ryms inom anslagen budget för flytt.  
 
Med hänsyn till att kommunfullmäktige redan beslutat att fastigheter utan 
verksamhet ska avyttras (se strategisk plan och budget s. 24) bör 
kommunstyrelsen besluta att inleda förfarandet att försälja aktuell fastighet 
Drott 10.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2018 ” Beslut om 

försäljning av fastighet Drott 10”, 2018-10-14 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektering”, controller Louise Holmvik, 

2018-10-20 
 Tekniska nämnden beslut § 83/2018 ”Beslut angående förstudie 

Barnens Hus”, 2018-06-20 
 Kultur och Fritidsnämndens beslut § 62/2018 ”Investeringsprojekt 

Barnens Hus), 2018-06-19 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Investering Barnens Hus” kultur- och 

fritidschef Pema Malmgren 2018-06-04 
 Strategisk plan och budget 2019-2021  

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta inleda förfarandet att 
försälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan, nuvarande lokal för 
Barnens Hus) samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att 
omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10 för ändring till 
bostadsändamål. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att inleda förfarandet att försälja fastigheten 
Drott 10 (Samrealskolan, nuvarande lokal för Barnens Hus) samt att 
uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omgående starta 
detaljplanearbete avseende Drott 10 för ändring till bostadsändamål. 

 
Sändlista 
Miljö- och byggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/13 

§ 142 Beslut om antagande av överenskommelse om samverkan 
för barns och ungas hälsa, från Västkom 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2020-12-04 
av direktionen angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna 
i västra Götaland och Västra Götalandsregionen för barn och unga. 
Direktionen har även beslutat att rekommenderar kommunerna att besluta om 
samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen enligt förslag från 
Västkom:s styrelse. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har 
yttrat sig i ärendet och båda nämnder föreslår kommunstyrelsen besluta att 
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.   
 
I socialchef Maria Olssons tjänsteskrivelse som ligger som grund för social- 
och omvårdnadsnämndens beslut framgår att det tidigare funnits en 
överenskommelse om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet, samt en överenskommelse om samverkan för barn 
och ungas bästa - Västbus. Dessa båda överenskommelser har varit aktuella 
för delar av social- och omvårdnadsförvaltningen. Överenskommelserna har 
nu enligt förslaget slagits samman till en överenskommelse.  
 
Socialförvaltningen anser att en sammanslagning är bra och att kommunen 
bör ställa sig bakom överenskommelsen. I tjänsteskrivelsen framgår vidare att 
stora delar av huvudmännens ansvar regleras i lag. Det finns dock delar som 
inte täcks av lagstiftning och där en överenskommelse kring ansvar och 
samverkan är bra för att barn och unga inte ska hamna mellan stolarna samt 
inte få det stöd och den hjälp de är i behov av. Överenskommelsen bedöms 
även ligga i linje med de mål och visioner som kommunen har och bör därför 
antas. 
 
I barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att både 
skolchefsnätverket samt elevhälsochefsnätverket har lämnat in synpunkter 
under ärendets remissrunda som genomfördes under 2020. 
 
Synpunkterna som där lämnades handlade om samordnad individuell plan, 
SIP, där förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP. 
Förskolans och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt 
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Nätverken har framfört att det 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

har varit viktigt att förtydliga det. Förskolan och skolan har sedan tidigare 
arbetat med Västbus och är väl insatta i det samverkande arbete som krävs 
för barn och ungas bästa.  Barn- och utbildningsnämnden framhåller vidare att 
en viktig del för att kunna använda kompetenser och resurser på bästa sätt är 
att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och 
ungas hälsa.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 68/2021 ”Beslut om antagande av 

överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, från 
Västkom”, 2021-05-26. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om överenskommelse om samverkan för barn 
och ungas hälsa”, kanslichef Anna Eklund, 2021-05-12. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 27/2021 ” Beslut om 
yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa”, 2021-03-23. 

 Tjänsteskrivelsen ”Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn 
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 2021-
02-05. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 33/2021 ”Beslut om yttrande 
angående överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa”, 2021-03-18. 

 Barn- och utbildningsnämnden ”Yttrande angående överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa”, 2021-01-29. 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”, 2020-12-04. 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-12 
 
Ärendenummer 
2021/13 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2020-12-04 
av direktionen angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna 
i västra Götaland och VGR för barn och unga. Direktionen har även beslutat 
att rekommenderar kommunerna att besluta om samverkan för barns och 
ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 27/2021 ” Beslut om 

yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa”, 2021-03-23. 

 Tjänsteskrivelsen ”Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn 
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 2021-
02-05. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 33/2021 ” Beslut om yttrande 
angående överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa”, 2021-03-18. 

 Barn- och utbildningsnämnden ”Yttrande angående överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa”, 2021-01-29. 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen, 2020-12-04. 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 Presentationsmaterial ” Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 
Utredning 
Social- och omvårdnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har 
yttrat sig i ärendet och båda nämnder föreslår kommunstyrelsen besluta att 
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.   
 
I socialchef Maria Olssons tjänsteskrivelse som ligger som grund för social- 
och omvårdnadsnämndens beslut framgår att det tidigare funnits en 
överenskommelse om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas 



 2/2

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

utanför det egna hemmet, samt en överenskommelse om samverkan för barn 
och ungas bästa- Västbus. Dessa båda överenskommelser har varit aktuella 
för delar av Social- och omvårdnadsförvaltningen. Överenskommelserna har 
nu enligt förslaget slagits samman till en överenskommelse.  
 
Socialförvaltningen anser att en sammanslagning är bra och att kommunen 
bör ställa sig bakom överenskommelsen. I tjänsteskrivelsen framgår vidare att 
stora delar av huvudmännens ansvar regleras i lag. Det finns dock delar som 
inte täcks av lagstiftning och där en överenskommelse kring ansvar och 
samverkan är bra för att barn och unga inte ska hamna mellan stolarna samt 
inte få det stöd och den hjälp de är i behov av. Överenskommelsen bedöms 
även ligga i linje med de mål och visioner som kommunen har och bör därför 
antas. 
 
I barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att både 
skolchefsnätverket samt elevhälsochefsnätverket har lämnat in synpunkter 
under ärendets remissrunda som genomfördes under 2020. 
 
Synpunkterna som där lämnades handlade om samordnad individuell plan, 
SIP, där förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP. 
Förskolans och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt 
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Närverken har framfört att det 
har varit viktigt att förtydliga det. Förskolan och skolan har sedan tidigare 
arbetat med Västbus och är väl insatta i det samverkande arbete som krävs 
för barn och ungas bästa.  Barn- och utbildningsnämnden framhåller vidare att 
en viktig del för att kunna använda kompetenser och resurser på bästa sätt är 
att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP.  
 
Barnrättsbedömning 
En barnrättsbedömning är gjord i den tjänsteskrivelse som ligger som grund 
för social- och omvårdnadsnämndens yttrande. I denna framgår: ”Den 
föreslagna överenskommelsen syftar till att främja samverkan, samarbete och 
samordning mellan verksamheterna för att barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska få ett sammansatt stöd. Syftet med 
överenskommelserna är enbart att förbättra stödet till barn och unga och det 
finns inte något som tyder på att barn och ungas bästa inte beaktats.” 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa.  

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/34 

§ 27 Beslut om yttrande - Överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta att ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion har beslutat att 
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barns och ungas 
hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Social- och 
omvårdnadsnämnden har från Kommunstyrelsen fått en begäran om att yttra 
sig i frågan.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott förslår nämnden att 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/54, 

”Beslut om yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och 
ungas hälsa”, 2021-03-09. 

 Tjänsteskrivelse, ” Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn 
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 
2021-02-05. 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen, 2020-12-04 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” 

 Begäran om yttrande från Kommunstyrelsen 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-05 
 
Ärendenummer 
2021/34 Kommunstyrelsen 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn och ungas 
hälsa- överenskommelse 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion har beslutat att 
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barns och ungas 
hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Social- och 
omvårdnadsnämnden har från Kommunstyrelsen fått en begäran om att yttra 
sig i frågan.  
 
Beslutsunderlag 
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 

överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen, 2020-12-04 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” 

 Begäran om yttrande från Kommunstyrelsen 
 
 
Utredning 
Det har tidigare funnits en överenskommelse om trygg och säker vård för barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet, samt en om samverkan för 
barn och ungas bästa- Västbus. Dessa båda överenskommelser har varit 
aktuella för delar av Social- och omvårdnadsförvaltningen. 
Överenskommelserna har nu enligt förslaget slagits samman till en 
överenskommelse.  
 
Nämnden ser att en sammanslagning är bra och menar att kommunen bör 
ställa sig bakom överenskommelsen. Stora delar av huvudmännens ansvar 
regleras i lag, men det finns delar som inte täcks och där en 
överenskommelse kring ansvar och samverkan är bra för att barn och unga 
inte ska hamna mellan stolarna och inte få det stöd och den hjälp de är i 
behov av.  
 
Barnrättsbedömning 
Den föreslagna överenskommelsen syftar till att främja samverkan, samarbete 
och samordning mellan verksamheterna för att barn och unga som har behov 
av samordnade insatser ska få ett sammansatt stöd. Syftet med 
överenskommelserna är enbart att förbättra stödet till barn och unga och det 
finns inte något som tyder på att barn och ungas bästa inte beaktats.  
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Utredningens slutsatser 
Den sammantagna bedömningen är att kommunen bör ställa sig bakom 
överenskommelsen då den går i linje med de kommunala mål och visioner 
som kommunen har.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta att 
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/60 

§ 33 Beslut om yttrande angående överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande 
angående överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa 
till kommunstyrelsen. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra götalandsregionen 
enligt förslag från Västkoms styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har till kommunstyrelsen inkommit med ett 
beslut angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i västra 
Götaland och VGR för barn och unga. I beslutet anges att direktionen 
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barn och ungas 
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Överenskommelsens 
giltighetstid är 2021-01-01 – 2023-12-31. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter. Yttrandet från nämnden ska, 
utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn på ärendet, även innehålla en 
rekommendation om hur kommunstyrelsen bör besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
översända yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa till kommunstyrelsen. 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2021 

”Beslut om yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa”, 2021-03-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas hälsa”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-02-15. 

 Förslag till yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Skrivelse från Kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande - samverkan 
för barn och ungas hälsa- överenskommelse”, 2021-01-25. 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”, 2020-12-04. 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 



 2021-01-29 
 

 Kommunstyrelsen 
522 83 Tidaholm 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

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

www.tidaholm.se

Yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom överenskommelsen Samver-
kan för barn och ungas hälsa. Både skolchefsnätverket samt elevhälsochefs-
nätverket har lämnat in synpunkter på den remissrunda som varit under 2020. 
 
Synpunkterna har främst handlat om samordnad individuell plan (SIP), där 
förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP. Förskolans 
och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Det har varit viktigt att förtydliga det. För-
skolan och skolan har sedan tidigare arbetat med Västbus och är väl insatta i 
det samverkande arbete som krävs för barn och ungas bästa. 
 
Att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP är en viktig del för att kunna 
använda kompetenser och resurser på bästa sätt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om samver-
kan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrel-
se.  
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  



Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen



§ 2018 startade två uppdrag kring framtagande av nya överenskommelser för
 barn och unga i Västra Götaland 
o Västbus 
o Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

§ Under arbetets gång blev det allt tydligare att beröringspunkterna mellan 
uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman 
till en

§ En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har tagit fram förslaget

§ Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum



Förslaget skickades på                    under  hösten/vintern 2019-2020

Svar har inkommit från 
• 37 kommuner
• 11 av regionens nämnder och styrelser
• 2 brukarorganisationer

- övervägande delen av inkomna synpunkter var positiva 
- inga synpunkter som innebär någon förändring av sakinnehållet

Resultatet 
Samverkan för barns och ungas hälsa 



• Säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser

• Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp 
och tillgodoses i ett tidigt skede

• Tydliggör fokus på barnet och den unga i samverkan

• En tydlig struktur för samverkan på alla nivåer - inga barn eller 
ungdomar ska falla mellan stolarna.

• Säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet

• Säkerställer placerade barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård, 
tandvård samt kontinuerlig skolgång

• Gör förskola/skola till en likvärdig part i samverkan

• Hanterar ansvars-och kostnadsfördelning för hälsoundersökning inför en 
placering

Överenskommelsen innebär:



Större förändringar
”Västbus riktlinjer”    ”Samverkan för barns och ungas hälsa” 

     tillsammans med ”Riktlinje för SIP i VG”

       
          

Sammansatt psykisk/psykiatrisk och Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade 
social problematik insatser och tvärprofessionell kompetens från 

kommun och Västra Götalandsregionen

Överenskommelsen fullgör lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan 
kring placerade barn + hälsoundersökningar i Västra Götaland

Förskola/skola           samma möjlighet som socialtjänst och vård har enligt lag 
att kalla till en SIP              



September 2020 - beslut i VVG och SRO
November 2020 - VästKoms styrelse ställer sig 
bakom och rekommenderar kommunalförbunden att 
rekommendera kommunerna att ta beslut om 
överenskommelsen.
 
Arbetsplan - riktlinjen gäller från 1 januari 2021

Finns plan för implementering av ÖK + SIP-riktlinjen 
på delregionala nivå

Beslutsprocess



Överenskommelsen
Samverkan för barns och ungas hälsa

Förbundsdirektionen föreslås besluta att 
rekommendera kommunerna att besluta 
om överenskommelsen enligt förslag från 
VästKoms styrelse.



Tack!

Karin Ahlqvist, Utvecklingsledare Barn och unga
Skaraborgs kommunalförbund
0500-497207
karin.ahlqvist@skaraborg.se

mailto:karin.ahlqvist@skaraborg.se
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2021/120 

§ 143 Beslut om folkomröstning och föreskrifter efter återremiss 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 17 oktober 2021. 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. Jag vill att 
det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och överlåter åt 
kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på 
andra områden inom social- och omvårdnadsnämndens område.  
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

- att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha 
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett 
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 
 

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom 
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom 
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider: 

o 4 oktober 2021 kl. 10-18 
o 5 oktober 2021 kl. 10-16 
o 6 oktober 2021 kl. 10-18 
o 7 oktober 2021 kl. 10-18 
o 8 oktober 2021 kl. 10-16 
o 9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
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o 14oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 22 oktober 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
- att oppositionen ska precisera ekonomiska konsekvenser var 

pengarna ska tas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 aug  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 2021-04-26 (§ 51/2021) att återremittera ärendet om 
folkomröstning samt att anta föreskrifter för genomförande till valnämnden för 
att få två områden belysta inför folkomröstningen.  
 
Valnämnden fattade 2021-04-30 (§ 13/2021) beslut om svar på återremissen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 (§ 117/2021) att ärendet ska 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  
Av fullmäktiges beslut framgår följande motivering till återremissen. Det första 
området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till 
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal 
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan 
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande 
konsekvenser. Det andra området är att säkerställa att det framgår på den 
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 
Valnämnden har uppgett följande i sitt svar på återremissen. I de föreskrifter 
som fullmäktige har att besluta om framgår med all önskvärd tydlighet 
valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning av pandemin. Det är 
därmed valnämndens ansvar att inhämta analys av smittskyddsansvariga inför 
genomförandet. När det gäller andra punkten, om utformandet av valsedel, så 
är det enligt 5 kap. 1 § kommunallagen fullmäktiges ansvar att finansiera 
kommunens verksamheter. Det är inte väljarnas ansvar. Det går därför inte att 
tillmötesgå återremissens önskemål. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av återremissen haft ett 
möte med kommunens säkerhetssamordnare samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. De uppgav bl.a. följande vid mötet. Det går inte att göra någon 
djupare analys av läget än den som redan gjorts. Restriktioner etc. från 
myndigheter och regioner gäller bara två-tre veckor framåt och det beror på att 
det inte går att se utvecklingen längre fram. Bedömningen är att 
Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd inte skulle ge någon ny information 
idag. Det enda som går att konstatera är att en folkomröstning innebär en risk 
för smittspridning som inte finns om den inte genomförs. Specifik 
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riskbedömning med handlingsplan måste göras i nära anslutning till 
omröstningsdagen för att minska risken för smittspridning.  
 
Det framgår av förslaget till föreskrifter att valnämnden ansvarar för att 
genomföra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför 
genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen 
genomförs i enlighet med samtlig reglering gällande covid-19. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att utreda 
riskerna för smittspridning utöver den riskanalys och riskbedömning som 
redan är genomförd och som finns i beslutsunderlaget. Förvaltningen 
instämmer därför i valnämndens svar och har inte något ytterligare att tillägga i 
den delen. 
 
När det gäller utformningen av röstsedeln utredde 
kommunledningsförvaltningens den frågan inför valnämndens beredning av 
ärendet. Av tjänsteskrivelse 2021-02-05 framgår följande: 
 
”På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala 
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd 
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende. 
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få 
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt 
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö, 
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning 
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.  
 
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen 
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning 
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden. 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i 
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen 
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra 
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den 
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro 
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag 
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för 
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning): 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  

 
1 Folkomröstningar - Valmyndigheten 

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/folkomrostningar.html#Kommunalafolkom
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Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona.   
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.” 

 
Kommunledningsförvaltningen kvarstår vid ovanstående bedömning och har 
inte något ytterligare att tillägga när det gäller röstsedelns utformning.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut.  
 

- Runo Johansson (L) yrkar för oppositionens räkning, med 
instämmande av Ida Davidsson (-) att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt valnämndens förslag till beslut. 
 

- Bengt Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

o valdagen ska vara den 17 oktober 2021 
o Ja–sedeln ska utformas enligt kommunledningsförvaltningens förslag 1 
o I övrigt enligt valnämndens förslag till beslut i tillämpliga delar, vilket 

sammantaget innebär 
 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 17 oktober 2021. 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
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- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. Jag vill att 
det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och överlåter åt 
kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på 
andra områden inom social- och omvårdnadsnämndens område.  
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

- att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha 
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett 
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 
 

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom 
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom 
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider: 

o 4 oktober 2021 kl. 10-18 
o 5 oktober 2021 kl. 10-16 
o 6 oktober 2021 kl. 10-18 
o 7 oktober 2021 kl. 10-18 
o 8 oktober 2021 kl. 10-16 
o 9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
o 14oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 22 oktober 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
- Samt att oppositionen ska precisera ekonomiska konsekvenser var 

pengarna ska tas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 aug  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar att det finns två förslag till beslut, Bengt Karlssons 
(S) förslag och Runo Johanssons (L) förslag.  
 
Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. 
Den som röstar enligt Bengt Karlssons förslag röstar ja, den som röstar enligt 
Runo Johanssons förslag röstar nej 
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Omröstningen utfaller 6 ja-röster (Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), 
Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S) och Hajrudin Abdihodzic och Anna-
Karin Skatt (S)) och 5 nej-röster (Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), 
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-) och Lennart Nilsson (SD)) varför 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Karlssons 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 69/2021 ”Beslut om folkomröstning och 

föreskrifter efter återremiss”, 2021-05-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut återremitterat ärende om folkomröstning”, 

kanslichef Anna Eklund, 2021-05-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 117/2021 ”Beslut om återremitterat ärende 

om folkomröstning”, 2021-05-05. 
 Valnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om återremiss gällande beslut 

gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande 
av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun”, 2021-04-30. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26. 

 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 

 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 
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Reservation 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida 
Davidsson (-) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
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2021/120 

§ 69 Beslut om folkomröstning och föreskrifter efter återremiss 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 2021-04-26 (§ 51/2021) att återremittera ärendet om 
folkomröstning samt att anta föreskrifter för genomförande till valnämnden för 
att få två områden belysta inför folkomröstningen.  
 
Valnämnden fattade 2021-04-30 (§ 13/2021) beslut om svar på återremissen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 (§ 117/2021) att ärendet ska 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  
Av fullmäktiges beslut framgår följande motivering till återremissen. Det första 
området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till 
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal 
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan 
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande 
konsekvenser. Det andra området är att säkerställa att det framgår på den 
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 
Valnämnden har uppgett följande i sitt svar på återremissen. I de föreskrifter 
som fullmäktige har att besluta om framgår med all önskvärd tydlighet 
valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning av pandemin. Det är 
därmed valnämndens ansvar att inhämta analys av smittskyddsansvariga inför 
genomförandet. När det gäller andra punkten, om utformandet av valsedel, så 
är det enligt 5 kap. 1 § kommunallagen fullmäktiges ansvar att finansiera 
kommunens verksamheter. Det är inte väljarnas ansvar. Det går därför inte att 
tillmötesgå återremissens önskemål. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av återremissen haft ett 
möte med kommunens säkerhetssamordnare samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. De uppgav bl.a. följande vid mötet. Det går inte att göra någon 
djupare analys av läget än den som redan gjorts. Restriktioner etc. från 
myndigheter och regioner gäller bara två-tre veckor framåt och det beror på att 
det inte går att se utvecklingen längre fram. Bedömningen är att 
Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd inte skulle ge någon ny information 
idag. Det enda som går att konstatera är att en folkomröstning innebär en risk 
för smittspridning som inte finns om den inte genomförs. Specifik 
riskbedömning med handlingsplan måste göras i nära anslutning till 
omröstningsdagen för att minska risken för smittspridning.  
 
Det framgår av förslaget till föreskrifter att valnämnden ansvarar för att 
genomföra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför 
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genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen 
genomförs i enlighet med samtlig reglering gällande covid-19. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att utreda 
riskerna för smittspridning utöver den riskanalys och riskbedömning som 
redan är genomförd och som finns i beslutsunderlaget. Förvaltningen 
instämmer därför i valnämndens svar och har inte något ytterligare att tillägga i 
den delen. 
 
När det gäller utformningen av röstsedeln utredde 
kommunledningsförvaltningens den frågan inför valnämndens beredning av 
ärendet. Av tjänsteskrivelse 2021-02-05 framgår följande: 
 
”På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala 
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd 
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende. 
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få 
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt 
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö, 
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning 
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.  
 
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen 
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning 
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden. 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i 
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen 
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra 
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den 
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro 
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag 
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för 
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning): 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  

 
1 Folkomröstningar - Valmyndigheten 

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/folkomrostningar.html#Kommunalafolkom
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Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona.   
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.” 

 
Kommunledningsförvaltningen kvarstår vid ovanstående bedömning och har 
inte något ytterligare att tillägga när det gäller röstsedelns utformning.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att återremissen är besvarad och att ärendet därefter kan 
beslutas i enlighet med kommunstyrelsens tidigare förslag till beslut.  

- Ordföranden Runo Johansson (L) föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut återremitterat ärende om folkomröstning”, 

kanslichef Anna Eklund, 2021-05-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 117/2021 ”Beslut om återremitterat ärende 

om folkomröstning”, 2021-05-05. 
 Valnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om återremiss gällande beslut 

gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande 
av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun”, 2021-04-30. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26. 

 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 
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 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-07 
 
Ärendenummer 
2021/120 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Beslut om återremitterat ärende om folkomröstning 
 
Ärendet 
Fullmäktige beslutade 2021-04-26 (§ 51/2021) att återremittera ärendet om 
folkomröstning samt att anta föreskrifter för genomförande till valnämnden för 
att få två områden belysta inför folkomröstningen.  
 
Valnämnden fattade 2021-04-30 (§ 13/2021) beslut om svar på återremissen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 (§ 117/2021) att ärendet ska 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 117/2021 ”Beslut om återremitterat ärende 

om folkomröstning”, 2021-05-05. 
 Valnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om återremiss gällande beslut 

gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande 
av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun”, 2021-04-30. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26. 

 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 

 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
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 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 
Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 

 
Utredning 
Av fullmäktiges beslut framgår följande motivering till återremissen. Det första 
området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till 
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal 
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan 
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande 
konsekvenser. Det andra området är att säkerställa att det framgår på den 
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 
Valnämnden har uppgett följande i sitt svar på återremissen. I de föreskrifter 
som fullmäktige har att besluta om framgår med all önskvärd tydlighet 
valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning av pandemin. Det är 
därmed valnämndens ansvar att inhämta analys av smittskyddsansvariga inför 
genomförandet. När det gäller andra punkten, om utformandet av valsedel, så 
är det enligt 5 kap. 1 § kommunallagen fullmäktiges ansvar att finansiera 
kommunens verksamheter. Det är inte väljarnas ansvar. Det går därför inte att 
tillmötesgå återremissens önskemål. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av återremissen haft ett 
möte med kommunens säkerhetssamordnare samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. De uppgav bl.a. följande vid mötet. Det går inte att göra någon 
djupare analys av läget än den som redan gjorts. Restriktioner etc. från 
myndigheter och regioner gäller bara två-tre veckor framåt och det beror på att 
det inte går att se utvecklingen längre fram. Bedömningen är att 
Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd inte skulle ge någon ny information 
idag. Det enda som går att konstatera är att en folkomröstning innebär en risk 
för smittspridning som inte finns om den inte genomförs. Specifik 
riskbedömning med handlingsplan måste göras i nära anslutning till 
omröstningsdagen för att minska risken för smittspridning.  
 
Det framgår av förslaget till föreskrifter att valnämnden ansvarar för att 
genomföra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför 
genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen 
genomförs i enlighet med samtlig reglering gällande covid-19. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att utreda 
riskerna för smittspridning utöver den riskanalys och riskbedömning som 
redan är genomförd och som finns i beslutsunderlaget. Förvaltningen 
instämmer därför i valnämndens svar och har inte något ytterligare att tillägga i 
den delen. 
 
När det gäller utformningen av röstsedeln utredde 
kommunledningsförvaltningens den frågan inför valnämndens beredning av 
ärendet. Av tjänsteskrivelse 2021-02-05 framgår följande: 
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”På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala 
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd 
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende. 
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få 
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt 
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö, 
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning 
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.  
 
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen 
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning 
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden. 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i 
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen 
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra 
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den 
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro 
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag 
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för 
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning): 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona.   
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.” 

 
Kommunledningsförvaltningen kvarstår vid ovanstående bedömning och har 
inte något ytterligare att tillägga när det gäller röstsedelns utformning.  
 

 
1 Folkomröstningar - Valmyndigheten 

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/folkomrostningar.html#Kommunalafolkom
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremissen 
är besvarad och att ärendet därefter kan beslutas i enlighet med 
kommunstyrelsens tidigare förslag till beslut.  

 
Sändlista 
Valnämnden 
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2021/120 

§ 117 Beslut om återremitterat ärende om folkomröstning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26 beslutade 
kommunfullmäktige att återremittera ärendet om folkomröstning om särskilda 
boendet Lindängen till valnämnden för att få två områden tydligare belysta 
inför folkomröstningen.  
 
Valnämnden beslutade 2021-04-30 att anta ett upprättat förslag till svar på 
kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka detta till kommunstyrelsen 
för vidare behandling i kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 

- Runo Johansson (L) yrkar att valnämndens svar ska behandlas av 
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde, så att kommunfullmäktige 
kan besluta i ärendet vid sitt sammanträde 2021-05-31. 

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden Anna-Karin Skatt konstaterar att det finns två förslag till beslut 
och ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Anna-Karin Skatts yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Anna-Karin Skatts förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Runo Johanssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V). 
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Följande röstar NEJ: 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD). 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Reservation 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M) och Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2021/3 

§ 13 Beslut om återremiss gällande beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att anta upprättat förslag till svar på 
kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka detta till 
kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige behandlade ärende § 51/2021 ”Beslut gällande 
folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till valnämnden för att 
få två områden tydligare belysta inför folkomröstningen. Det första området 
var att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till 
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal 
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan 
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande 
konsekvenser. Det andra området var att säkerställa att det framgår på den 
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 
Valnämndens svar på återremissen 
Valnämnden har berett återremissyrkandet och svarar följande: 
 
I de föreskrifter som fanns på fullmäktiges bord den 26 april 2021 framgår med 
all önskvärd tydlighet valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning 
av pandemin. 
Ur föreskrifterna sid 3: 
Riskbedömning med anledning av covid-19  
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av 
ordningslagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att 
utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande  
åtgärder. Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med 
tillhörande handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån 
aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med 
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig 
reglering som finns med anledning av covid-19.  
 
Det är således valnämndens ansvar att inhämta analys av 
smittskyddsansvariga inför genomförandet. 
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Vad gäller den andra punkten i återremissen hänvisar Valnämnden till sitt 
reglemente.  
Där framgår: 
A Valnämndens uppgifter  
 
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter  
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt 
ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen 
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) om 
kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig 
lagstiftning ska fullgöras av valnämnd.  
Valnämnden ansvarar vidare för:  

 Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna 
val, folkomröstningar och dylikt.  

 Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 
regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt vid förekommande folkomröstning, omval eller extra val.  

 Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom 
sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar 
kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.  

 Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de 
ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra 
omständigheter kan föranleda.  

 Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar 
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.  

 Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare. Vad 
gäller delegering från fullmäktige: 
 

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige  
 
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:  

 Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan 
art att de beslutas av kommunfullmäktige.  

 
I kommunallagen definieras fullmäktiges uppgifter. De citeras nedan i de 
avsnitt som är relevanta i gällande ärende 
 
5 kap. Fullmäktige 
 
Fullmäktiges uppgifter 
1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen eller regionen, främst 
 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
 
2 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första 
stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige 
får dock inte delegeras till nämnderna. 
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Valnämnden kan därför inte tillmötesgå återremissens önskemål eftersom det 
ovan framgår att det är fullmäktiges, inte väljarnas, ansvar att finansiera 
kommunens verksamheter. 
 
Förslag till beslut 

- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta att anta upprättat 
förslag till svar på kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka 
detta till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag på svar från valnämnden till kommunfullmäktige, Gunilla 

Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/120 

§ 51 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till valnämnden 
för att få två områden tydligare belysta inför folkomröstningen. Det 
första området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare 
analys av vilka konsekvenser det kan få när personer som annars inte 
möts fysiskt såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall 
vistas i en gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta 
ett stort antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka 
smittbärare skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra 
området är att säkerställa att det framgår på den valsedel där det står 
angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som långsiktigt kommer 
att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I 
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

 
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen 
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader 
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.  
 
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar har 
valnämnden berett ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
Inför valnämndens beredning av ärendet har kommunledningsförvaltningen 
tagit fram ett underlag till föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun. Av föreskriften framgår de beslut som fullmäktige enligt lag måste 
fatta och även ytterligare föreskrifter som är nödvändiga för att genomföra 
folkomröstningen.  
 
 Dessa gäller följande:  
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 riskbedömning med anledning av covid-19 
 information  
 rösträtt 
 röstlängd 
 röstkort 
 utläggning av röstsedlar 
 valkuvert/röstkuvert 
 röstmottagare 
 röstning 
 röstning i omröstningslokal 
 ångerröstning 
 hantering av förtidsröster 
 röstning genom bud 
 rösträkning 
 slutlig sammanräkning 
 resultat 
 förvaring och arkivering 
 ytterligare föreskrifter 
 överklagande 

 
Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.  
 
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen 
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I 
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra 
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade 
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande 
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när 
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag 
till valnämnden. 
 
Valnämnden har berett ärendet och föreslår fullmäktige att fatta ett antal 
beslut om folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. 
Valnämnden har även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Kommunstyrelsen har därefter berett ärendet och föreslår med bakgrund av 
framtagen riskanalys samt yttrande från kommunens säkerhetssamordnare 
om olämpligheten att anordna en folkomröstning under pågående pandemi att 
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022 med bakgrund av 
framtagen riskanalys samt yttrande från säkerhetsamordnaren på 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg om olämpligheten att anordna en 
folkomröstning i pågående pandemi. Dessutom 
Folkhälsomyndighetens uttalande att hälsa måste gå före demokrati. 
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- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta helt i enlighet 

med valnämndens beslut gällande folkomröstningen det vill säga att 
kommunfullmäktige beslutar: 

 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 5 september 2021. 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

- att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha 
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett 
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 
 

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom 
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom 
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021. 
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- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  

 
- Lennart Nilsson (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (S), Ida Davidsson (-), 

Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla Dverstorp (M) Krister Rohman (KD) 
Lennart Axelsson (C), Birgitta Andersson (L), Ingemar Johansson (L) 
och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.  

 
- Birgitta Andersson (L) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

och valnämndens förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att uppmana social och omvårdnadsnämnden att skjuta upp 
flytten av verksamhet från Lindängen till Solvik tills dess att resultatet 
av folkomröstningen är fastställt. 

 
- Runo Johansson (L), Zelal-Sara Yesildeniz (S), Ida Davidsson (-), 

Gunilla Dverstorp (M), Krister Rohman (KD), Lennart Axelsson (C), 
Karin Olofsson (MP) och Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Birgitta 
Anderssons (L) tilläggsyrkande.  

 
- Anna Zöögling (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att 

återremittera ärendet till valnämnden för att få två områden tydligare 
belysta inför folkomröstningen. Det första området är att 
smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt 
såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en 
gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta ett stort 
antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka smittbärare 
skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra området är 
att säkerställa att det framgår på den valsedel där det står angivet att 
man vill bibehålla Lindängen vad som långsiktigt kommer att förändras 
i stället som en följd av ett sådant beslut. Zöögling (S) anger följande 
motivering till varför ärendet ska återremitteras till valnämnden. ”Det 
första gäller de konsekvenser utifrån det vi idag vet om den rådande 
pandemin som kan bli en följd av genomförandet av en folkomröstning. 
Alla bör ju eftersträva att vi skall få ett högt valdeltagande för att 
legitimiteten för omröstningen och dess resultat skall vara tydligt och 
det riskerar att smittspridningen kan ta fart på ett sätt som väl ingen vill 
bidra till. Här vill vi få fram en djupare analys av smittskyddsansvariga 
vilka konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts 
fysiskt såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall 
vistas i en gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta 
ett stort antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka 
smittbärare skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra 
skälet till vårt återremissyrkande är att social- och 
omvårdnadsnämndens beslutade den 16 juni 2020 om 
anpassningsåtgärder för att nå en budget i balans i och med 
folkomröstningen kommer att överprövas och då krävs att det tydligt 
framgår för den som lägger sin röst på ett bibehållet Lindängen vilket 
alternativet är till denna förändring av särskilda boende platser och 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

vilka andra konsekvenser det får för något eller några av de tre övriga 
boendena vi har i kommunen. Det måste alltså framgå på den valsedel 
där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant 
beslut. I detta sammanhang är det viktigt att konstatera att nämnden 
har det fulla ansvaret för denna typ av beslut utifrån det reglemente 
som nämnden har att förhålla sig till och som vi här i 
kommunfullmäktige i full enighet beslutade om senast vid revideringen 
den 29 oktober 2018. Detta bekräftas av det domstolsutslag som 
nyligen kom från förvaltningsrätten utifrån en inlämnad överklagan av 
ovan nämnda beslut och där det slås fast att nämnden har tolkat sitt 
reglemente helt korrekt och således har det fulla mandatet att fatta 
beslut på det sätt man gjorde den 16 juni 2020.”    

 
- Henrik Vang (V) yrkar bifall till Zööglings yrkande om återremiss.  

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Johanssons förslag, Anderssons tilläggsyrkande och Zööglings 
yrkande om återremiss.  
  
Ordföranden ställer först Zööglings yrkande om återremiss under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.   
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
NEJ: 
Ärendet ska återremitteras.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 21 
NEJ: 19 
AVSTÅR:1 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), 
Lennart Axelsson(C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla 
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD) 
 
Följande röstar NEJ: 
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Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V) Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) 
 
Följande AVSTÅR: 
Peter Friberg (M) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 

samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 

 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 
 
Protokollsanteckning 
 Peter Friberg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Herr Ordförande, denna fråga är som "Pest eller kolera" och rykten har 
spridits! 
 
Tyvärr så verkar de flesta partierna gräva ner sig i olika skyttegravar i allt fler 
frågor istället för att gemensamt finna lösningar på nämndernas och 
kommunens kärva ekonomiska läge. 
 
Folkomröstningen är enligt lagen RÅDGIVANDE och inte beslutande i ett 
ärende som social- och omvårdnadsnämnden tog ett lagligt beslut juni 2020. 
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Med de olika förslagen/yrkanden som presenterats inför kvällens beslut som: 
Att skjuta på folkomröstningen till efter pandemin, alternativt att behålla 
verksamheten på Lindängen till efter folkomröstningen, samt valnämndens 
oeniga och otydliga beslut om texten på valsedlar. 
 
Därmed beslutar jag mig för att AVSTÅ från att rösta på något av dem då jag 
inte kan ta ansvar för något av dem! 
Troligen blir jag väl mer "persona non grata" än tidigare, men följer mitt 
samvete.” 
 
Runo Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vi kräver att social och omvårdnadsnämnden inte genomför flytten av 
Lindängens verksamhet förrän folkomröstningen är genomförd. Därefter ska 
folkomröstningens resultat avgöra om det blir en flytt eller inte. Det är 
respektlöst mot demokratin och folkinitiativet att på detta sätt föregripa 
folkomröstningens resultat.” 
 
Följande ställer sig bakom Runo Johanssons protokollsanteckning: 
 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson(C), 
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan 
Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), 
Pia Logård (SD), Petri Niska (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman 
(KD), Christopher Vipond (MP) 
 
Sändlista 
Valnämnden
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2021/120 

§ 87 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022 med bakgrund av 
framtagen riskanalys samt yttrande från säkerhetsamordnaren på 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg om olämpligheten att anordna en 
folkomröstning i pågående pandemi. Dessutom 
Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före demokrati. 

 Kommunstyrelsen beslutar att oppositionen presenterar ett ekonomiskt 
alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken till folkomröstningen är på 
grund av ekonomin. Alternativen ska presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om 
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har 
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden 
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade 
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  

- Runo Johansson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt valnämndens förslag till beslut.  

- Lena Andersson (S) yrkar att folkomröstningen flyttas till det allmänna 
valet 2022 med bakgrund av framtagen riskanalys samt yttrande från 
säkerhetsamordnaren på Samhällsskydd mellersta Skaraborg om 
olämpligheten att anordna en folkomröstning i pågående pandemi. 
Dessutom Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före 
demokrati. Lena Andersson (S) yrkar också att oppositionen 
presenterar ett ekonomiskt alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken 
till folkomröstningen är på grund av ekonomin. Alternativen ska 
presenteras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 210426. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer de två 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena 
Anderssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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JA: 
Bifall till Runo Johanssons förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Lena Anderssons förslag.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD). 

 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 

 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Reservation 
Runo Johansson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M) och Lennart 
Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för valnämndens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Zelal-Sara Yesildeniz (-): Jag yrkar bifall till Valnämndens förslag och 
reserverar mig mot Lena A yrkande. 
Patrik Kristoffersen (KD): Reservation till fördel för Runos förslag 
Karin Olofsson (mp): Protokollsanteckning till förmån för valnämndens förslag 
bifall. 
Birgitta Andersson (L): Till förmån för valnämndens förslag. 
 
Sändlista 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-15 
 
Ärendenummer 
2021/120 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021 
 
Ärendet 
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om 
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har 
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden 
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade 
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.  
 
Beslutsunderlag 
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 

folkomröstning, 2021-03-12. 
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 

folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 

kommun i frågan om Lindängen. 
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 

om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
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From:                                 Brev: Val Registrator
Sent:                                  Mon, 1 Mar 2021 15:11:08 +0000
To:                                      Anna Eklund
Subject:                             SV: folkomröstning

 
Dnr. 2 00 53-21/98231. 
 
Handläggare: Lotta Liedberg, Telefon: 010-575 70 15, lise-lotte.liedberg@val.se 
 
Samråd gällande kommunal folkomröstning –Tidaholm 
 
Tidaholms kommun har den 22 februari 2021 begärt samråd gällande kommunal folkomröstning enligt 2 
§ lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692). Kommunen har i sin samrådsbegäran föreslagit att 
folkomröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021.  
Valmyndigheten har ingenting att invända mot det föreslagna datumet. 
 
Anna Nyqvist 
Kanslichef 
Valmyndigheten 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lotta Liedberg 
Valhandläggare 
___________________ 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 15 

www.val.se 
 

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

mailto:lise-lotte.liedberg@val.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lGkCY-0003WU-3J&i=57e1b682&c=I3F9h8YPbhjR7ZhQJjCAB5TZK2H87i3blqAy2l2ycI5cT8zol3an6OGYyE01J9qb60N_beR27zUcO7_DqbqpZkRdpZwJ-qO0MQmTCMtmZt2tZJ4VHuPZOvQb581K3zNlxpp2eNNVmaDs4w6cF9XDI-q1aG-PsssW3YCJQHhp0gpOG4xPYJMK5DqvUlqXZ1RAGj-oS1359ihcG3A0zYilymGFVTdTeasOH62XIpoRrfw
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hbm5hLmVrbHVuZEB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjE0NjExNDc0O3V1aWQ9NjAzRDA0MTJGMTU5NDRBRERCMzM2Q0NDNTlEREREM0Q7dG9rZW49Y2FkMzczNWZhYjkwMGVmNWJhZDA2NWFhMjczNjQ1ODAyNjA4Y2ZkZTs=
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Bakgrund 

Om kommunfullmäktige (april) beslutar att folkomröstningen ska ske i början av september (5 september) innebär det att kansliavdel-
ningen får en minskad tidsplan på sex veckor att genomföra de aktiviteter som planeras jämfört med förvaltningens förslag. Vid ett be-
slut om utökad tid med en vecka för förtidsröstning (23 augusti) innebär det att kansliet har en minskad tidsplan med sju veckor.   

Vid beslut om att även institutionsröstning ska genomföras under perioden samt beslut om ambulerande röstmottagare under förtids-
röstningsperioden utökas aktiviteterna och arbetsuppgifterna ytterligare.  

Vissa arbetsmoment kan inte slutföras innan kommunfullmäktiges beslut såsom tryck av valsedel, färdigställande av informationsma-
terial, framtagande av specifika rutiner för covid-19 riskreducering, bedömning av riskbedömning, packning, frankering och utskick av 
ca 10 000 röstkort (ska skickas av kommunen vid en kommunal folkomröstning) samt rekrytering och utbildning av röstmottagare (det 
krävs ett datum för att kunna rekrytera). 

Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskickade minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen eftersom röst-
korten ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen inleds. 
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Åtgärdsplan 

Nedan har förvaltningen listat de risker som identifierats med att tidigare lägga datumet för folkomröstningen och tagit fram åtgärdsför-
slag för att hantera dem. 

Nr Risk S (1-4) K (1-4) R=S*K Åtgärd 

1. 

Vaccineringen försenas 

Det föreligger en risk att röstmottagare, personal som ska arbeta 
med förtidsröstningen, övrig personal samt personer som ska rösta 
inte har hunnit att bli vaccinerade i mitten av augusti (då förtidsröst-
ningen börjar) vilket innebär risker för exponering för smitta samt 
risk för klustersmitta. 

3 4 12 Handlingsplan enligt SAM samt kontinu-
erlig avstämning med skyddsombud. 

Samverkan med säkerhetssamordnare 
och MAS (Medicinskt ansvarig sjukskö-
terska) som i sin tur har kontakt med 
smittskydd VGR. 

Se riskreducerande åtgärder enligt sär-
skild riskbedömning kring Covid-19. 

Tydlig och bra utbildning för att kunna 
arbeta enligt de riskreducerande åtgär-
derna.  

2. 

Rädsla för smitta medför minskat valdeltagandet 

Det finns en risk att valdeltagandet kan påverkas då personer inte 
ännu är helt vaccinerade och därför inte vill utsätta sig för situatio-
ner där de kan exponeras för smitta.  

3 4 12 Ambulerande röstmottagare 

Möjligheten till budröstning för de som 
har funktionsnedsättning, hög ålder och 
sjukdom. 
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3. 

Röstmottagare hinner inte vaccineras innan institutionsval 

Om det fattas beslut att institutionsval också ska genomföras innan 
röstmottagare (vid tidigare val: kansliets personal) är vaccinerade 
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta ett stort antal per-
soner och då under arbetstid exponeras för smitta eftersom även 
vaccinerade kan vara smittspridare.  

2 4 8 Undersöka möjligheten rekrytera och ut-
bilda personal på de särskilda boendena 
att förrätta förtidsröstning. 

Riskreducerande åtgärder enligt särskild 
riskbedömning kring Covid-19, exempel-
vis visir och munskydd.   

4. Ambulerande röstmottagare hinner inte vaccineras  

Om det fattas beslut att det även ska finnas ambulerande röstmot-
tagare som ska åka hem till personer som inte har möjlighet att 
uppsöka en röstningslokal samt inte har någon som kan agera bud 
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta personer i deras 
hem och då under arbetstid kan exponeras för smitta.  

3 4 12 Riskreducerande åtgärder enligt särskild 
riskbedömning kring Covid-19, exempel-
vis visir och munskydd.   

5. 

Rädsla för smitta försvårar rekrytering av röstmottagare 

Det kan bli svårt att rekrytera röstmottagare då det kommer att krä-
vas fler röstmottagare (se riskbedömning Covid-19) än vid andra 
val samt att det av personer kan upplevas som en risk att innan de 
är vaccinerade engagera sig som röstmottagare och att de därför 
väljer att inte delta.    

3 3 9 Skicka ut och efterhöra intresse hos tidi-
gare röstmottagare 

Erbjuda digital utbildning för röstmotta-
gare.  

 

6. 

Folkomröstningen kan leda till ökad smittspridning och bris-
tande förtroende för kommunen 

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att 
inte alla medborgare är fullt vaccinerade och att kommunen då ge-
nom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya 

3 4 12 Arbeta med riskreducerande åtgärder 
enligt särskild riskbedömning Covid 19. 

Arbeta med tydlig information och kom-
munikation kring riskreducerande åtgär-
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sammankomster och mötesplatser (inomhus) som i sin tur bidrar till 
smittspridning och klustersmitta. Detta kan i sin tur påverka förtro-
endet för kommunen samt ha en negativ inverkan på medborgares 
inställning till att följa nationella råd och föreskrifter.  

der och beteende vid omröstningsloka-
ler.  

Samverkan med säkerhetssamordnare 
och MAS (Medicinskt ansvarig sjukskö-
terska) som i sin tur har kontakt med 
smittskydd VGR 

7. 

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls 
om pandemin pågår – påverkan på kommunikationsfunktioner 

Om förtroendet för kommunen påverkas negativt på grund av att 
kommunen anordnar en folkomröstning under en pandemi kan det 
innebära en utökad belastning på kommunens kommunikationska-
naler (hemsida, sociala medier etc) och för kommunens kommuni-
katörer. Det finns även en risk att det blir regional eller nationell ny-
het vilket påverkar kommunikationsarbetet.  

3 3 9 Arbeta med tydlig information och kom-
munikation kring riskreduce-rande åtgär-
der och beteende vid omröstningsloka-
ler. 

Kommunens kommunikatörer får bortpri-
oritera andra arbetsuppgifter och even-
tuellt förstärkas. 

8. 

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls 
om pandemin pågår – föreningar och företag 

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att 
restriktioner kvarstår för föreningar och företag. Om kommunen då 
genom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya 
sammankomster och mötesplatser (inomhus) när föreningar och fö-
retag inte får arrangera evenemang kan detta påverka förtroendet 
för kommunen samt ha en negativ inverkan på föreningar och före-
tags inställning till att följa nationella råd och föreskrifter. 

3 3 9 

Arbeta med tydlig information och kom-
munikation 

Samarbeta med näringslivsstrateg och 
personal på kultur- och fritid.  
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9. 

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls 
om pandemin pågår – risk för hot och våld 

Om förtroendet för kommunen påverkas negativt kan det innebära 
en ökad risk för hot och våld i samband med folkomröstningen.   

2 4 8 

Arbeta fram och kontinuerligt stämma av 
en risk- och hot analys.  

10. Pandemin medför ökade risker för personalbortfall på röst-
ningsdagen 
 
Covid-19 pandemin med rådande rekommendationer kring att man 
ska vara hemma vid minsta symptom, risken att vara i så kallad fa-
miljekarantän eller i en smittspårning kan komma att påverka be-
manningen under omröstningsdagen och detta med kort varsel.  
 
Detta kan i värsta fall leda till att en omröstningslokal har väldigt få 
eller ingen bemanning av röstmottagare. 
 

4 3 12 Planering av röstmottagare och ersät-
tarschema. 
 
Indragna raster för röstmottagare samt 
omfördelning av omröstningslokal. 
 
Utreda möjligheten till att akut flyt-
ta/samordna en omröstningslokal till en 
annan omröstningslokal. 
 

11. 

Riskreducerande åtgärder fördyrar 

Riskreducerande åtgärder som behöver vidtas kan innebära att 
kostnader för folkomröstningen inte inryms i budgeten.  

3 3 9 

Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall 

12. 

Ökade kostnader för Valmyndighetens tjänster 

Valmyndigheten har meddelat att det föreligger en risk att deras 
tjänster kan bli lite dyrare vid en folkomröstning under sensomma-
ren då de kan behöva ta in konsulter för IT då förberedelsetiden 
hamnar i semesterperioden. Valmyndigheten framhåller även att 
kommunen måste säkerställa att det tryckerier som upphandlas har 

4 2 8 Tidig semesterplanering. 

Kontinuerlig uppföljning av budget. 

Kravställa vid upphandling av tryckeri.  
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öppet så att valmyndigheten kan köra test på utskrift och att det un-
der sommaren finns en tillgänglig kontaktperson på kommunen. 

13. 

Kansliets andra uppdrag nedprioriteras 

Kansliets ordinarie löpande arbetsuppgifter kommer att påverkas 
markant under perioden april-september och vissa uppgifter kom-
mer att behöva nedprioriteras eller helt tas bort. Eftersom omfatt-
ningen på det extra arbetet är så stor kommer det inte bara att på-
verka utvecklingsaktiviteter (ex. genomförande av utbildningar, eg-
na projekt, medverkan i projekt etc.) utan även ordinarie löpande 
arbetsuppgifter, så som nämndsadministration, registrering av all-
männa handlingar, utlämnande av allmänna handlingar, råd och 
support, handläggning av ärenden etc.  

3 3 9 Extra personal timanställs.  

Låg förväntning på att ärenden blir 
handlagda i tid. 

Ingen support till användare och förtro-
endevalda. 

Inställda sammanträden eller att sam-
manträden sker utan kansliets personals 
medverkan.  

14. 

Stress och hög arbetsbelastning inom kansliet 

Om ordinarie arbetsuppgifter inte hinner utföras och arbetsbelast-
ningen är orimlig hög kan detta innebära att personal på kansliet 
blir sjukskriven eller väljer att avsluta sin anställning.  

3 4 12 Extra personal timanställs.  

Handlingsplan enligt SAM samt kontinu-
erlig avstämning med skyddsombud 

15. 

Extrapersonal medför ökade kostnader 

Om extrapersonal anställs kan detta innebära att budget för den 
kommunala folkomröstningen inte hålls.  

3 3 9 

Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall  

16. Semesterplanering för kansliet försvåras 3 3 9 Förlägga semester tidigt och parallellt, ta 
in extra resurs några veckor. 
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Det finns en risk att det blir svårt att planera semester för kansliets 
personal då förberedelsetiden inför folkomröstningen inklusive för-
tidsröstningen hamnar under semesterperioden 

Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskicka-
de minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen (röstkorten 
ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen in-
leds). Detta innebär att aktiviteten att skicka ut dessa kommer ske 
under semesterperioden. 

Planering av aktiviteter så att så mycket 
som möjligt genomförs tidigare än 
checklistans hålltider.  

Vi genomför aktiviteter så snart som 
möjligt under våren såsom att upphand-
la tryckeri och färdigställa material/infor-
mationsmaterial så långt det går samt 
skicka ut intresseanmälan till personer 
som tidigare varit röstmottagare i val. 

17. 

Nationella rekommendationer kan inte följas av kansliets per-
sonal: Hemarbete och risk för ökad sjukfrånvaro 

Covid 19 pandemin med rådande rekommendationer kring hemar-
bete och att man ska vara hemma vid minsta symptom påverkar 
kansliets personal gällande möjligheten att fysiskt vara på plats för 
genomförande av vissa arbetsuppgifter såsom packa material, 
packning och utskick av röstkort etc. samt innebär en större sjuk-
frånvaro och frånvaro på grund av VAB (vård av sjukt barn) än vid 
normala omständigheter. Det finns även risk att personal får vara i 
så kallad familjekarantän (om en familjemedlem har Covid-19) eller 
ingår i en smittspårning. Denna risk föreligger så länge det pågår 
en pandemi. Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31 
maj.  

4 3 12 

Handlingsplan enligt SAM samt kontinu-
erlig avstämning med skyddsombud.   

 

18. Nationella rekommendationer om att undvika nära kontakter 
kan inte följas av kansliets personal 

3 3 9 Riskreducerande åtgärder i form av 
munskydd etc.  
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Kansliets personal (tre ordinarie personer) ska enligt kommunled-
ningsförvaltningens pandemiplan helst inte träffas fysiskt för att för-
hindra en intern smittspridning (dvs att alla är sjuka samtidigt) och 
för att kunna upprätthålla kansliets verksamhet. Detta kommer på-
verka arbetsuppgifterna som kräver fysisk närvara såsom packning 
av valmaterial, packning och utskick av röstkort, utkörning av röst-
material etc. Denna risk föreligger så länge det pågår en pandemi. 
Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31 maj. 

19. 

Merarbete kring valmaterial på grund av närheten till kyrkova-
let 

Kyrkovalet är 19 september.Det finns en risk att det blir merarbete 
kring valmaterialet då kyrkan lånar stora delar av valmaterialet 
såsom skärmar, valurnor etc.  

2 3 6 Tydlig planering för utlåning av valmate-
rialet.  

Ta kontakt med samtliga röstningsloka-
ler för att efterhöra möjligheten att mate-
rial står kvar till kyrkovalet.  

20. 

Lägre valdeltagande på grund av närheten till kyrkovalet 

Kyrkovalet är 19 september. Det finns en risk att det påverkar val-
deltagandet negativt då personer inte orkar engagera sig och gå 
och rösta i två val så tätt inpå.  

2 4 8 Tydlig information och kommunikation 
om vikten av att gå och rösta. 
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Inledning  
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För 
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Där-
utöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.  
 
Dag för folkomröstningen 
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 5 september 2021. 
 
Riskbedömning med anledning av covid-19 
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordnings-
lagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  
 
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande 
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella re-
kommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med 
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig 
reglering som finns med anledning av covid-19. 
 
Fråga och svarsalternativ 
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om 
det särskilda boendet Lindängen. 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank valsedel. 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste all-
männa valet 2019 (EU-val).  
 
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Ti-
daholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås 
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.  
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Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergs-
skolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus. 
 
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara: 
 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra  Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan 
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 
Information  
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommu-
nala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i 
övrigt. 
 
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av val-
nämnden. 
 
Rösträtt 
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folk-
bokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och 
 

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens 
medlemsstater (unionsmedborgare),  

2. är medborgare i Island eller Norge, eller 
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.  

 
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också 
rösträtt.  
 
Röstlängd 
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om 
kommunala folkomröstningar.  
 
Röstlängden tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden. 
 
Röstkort 
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa 
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begä-
ran duplettröstkort.  
 
Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden. 
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Röstsedlar 
Det ska vara tre gula röstsedlar med svart text i format A 6 (105 x 148 mm) 
och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga ”Alternativ på röst-
sedlar”. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som tillhandahålls 
av valnämnden.  
 
Utläggning av röstsedlar 
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen 
äger rum inom Tidaholms kommun.  
 
Valkansliet ska ha beredskap att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan 
efterfrågas. 
 
Valkuvert/röstkuvert 
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de 
allmänna valen.  
 
Röstmottagare 
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.  
 
Röstningen 
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 5 sep-
tember 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske 
genom brevröstning från utlandet.  
 
Röstning kan också ske som budröstning och genom röstning hos ambuleran-
de röstmottagare. 
 
Röstning i omröstningslokal 
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i 
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl. 
09:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för 
den röstande:  

- lagen om kommunala folkomröstningar 
- dessa föreskrifter 
- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AV-

STÅR 
- valkuvert/röstkuvert 
- ytterkuvert för budröst 

 
Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta 
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av 
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får 
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröst-
ningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.  
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Förtidsröstning 
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms 
stadsbibliotek på följande datum och tider:  
 
23 augusti 2021 kl. 10-18 
24 augusti 2021 kl. 10-16 
25 augusti 2021 kl. 10-18 
27 augusti 2021 kl. 10-18 
27 augusti 2021 kl. 10-16 
28 augusti 2021 kl. 10-13 
30 augusti 2021 kl. 10-18 
31 augusti 2021 kl. 10-16 
  1 september 2021 kl. 10-18 
  2 september 2021 kl. 10-18 
  3 september 2021 kl. 10-16 
  4 september 2021 kl. 10-13 
 
För boende på Tidaholms kommuns särskilda boenden kommer förtidsröst-
ning att ske på respektive särskilt boende på dag och tid som beslutas av val-
nämnden. 
 
Ångerröstning 
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstnings-
lokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att 
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.  
 
Hantering av förtidsröster 
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröst-
ningsdagen och hanteras där för sammanräkning. 
 
Röstning genom bud 
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske en-
ligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte 
ske.  
 
Rösträkning 
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen. 
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från för-
tidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden 
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och anta-
let kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet till-
sammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar 
enligt följande:  
 

- JA 
- NEJ 
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- AVSTÅR 
- OGILTIGA 

 
En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har 
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.  
 
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en 
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röst-
sedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i 
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogil-
tighet.  
 
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för var-
dera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses 
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare 
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).  
 
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär 
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i 
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagnings-
ställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand 
och resultatet sammanställs.  
 
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.  
 
Slutlig sammanräkning 
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna 
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagar-
na, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de all-
männa valen.  
 
När ska omröstningen vara färdigräknad 
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast fredagen den 
10 september 2021.  
 
Resultat 
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkom-
röstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära re-
sultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är fär-
digräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsi-
da.  
 
Förvaring och arkivering 
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av val-
nämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras 
men protokollen arkiveras/bevaras.  
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Ytterligare föreskrifter 
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om 
behov uppstår eller beroende på pandemisituationen. 
 
För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen tillämpas.  
 
Överklagande 
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas ge-
nom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.  
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 4 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 
den 5 september 2021. 

- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

- att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha 
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett 
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 
 

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom 
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom 
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I 
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

 
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen 
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader 
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.  
 
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska 
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för 
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de 
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter 
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen.  
 Dessa gäller följande:  

- riskbedömning med anledning av covid-19 
- information  
- rösträtt 
- röstlängd 
- röstkort 
- utläggning av röstsedlar 
- valkuvert/röstkuvert 
- röstmottagare 
- röstning 
- röstning i omröstningslokal 
- ångerröstning 
- hantering av förtidsröster 
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- röstning genom bud 
- rösträkning 
- slutlig sammanräkning 
- resultat 
- förvaring och arkivering 
- ytterligare föreskrifter 
- överklagande 

 
Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.  
 
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen 
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I 
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra 
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade 
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande 
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när 
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag 
till valnämnden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar:  

 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 17 oktober 2021 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  



 4/7 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-04 
Valnämnden 
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Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona. 
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller 

gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt 
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på 
röstsedlar”.  

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o   9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
o 14 oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021.  
 

- Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning gällande 
särskilda boendet Lindängen är den 17 oktober 2021. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning 
gällande särskilda boendet Lindängen är den 5 september 2021. 

 
- Jan- Ove Piehl (S) föreslår valnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till 
de röstberättigade: 

 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
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JA- Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och att 
därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
Anpassningsåtgärd xxx ska formuleras av de borgerliga partierna. 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- Gunilla Dverstorp (M), Birgitta Andersson (L), Karin Olofsson (MP), 

Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Lennart Nilsson (SD) 
föreslår valnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 

 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara 
kvar? 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel 
 

- Gunilla Dverstorp (M) och Karin Olofsson (MP) föreslår valnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att det ska vara tre gula 
röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 
mm) och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga 
”Alternativ på röstsedlar”.  

 
- Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att röstning kan, utöver 
personlig inställelse i omröstningslokalen, ske genom budröstning, 
ambulerande röstmottagare, genom förtidsröstning på kommunens 
särskilda boenden samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att rösträkningen senast ska vara avslutad 
den 10 september 2021. 
 

- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till föreskrifter för 
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genomförande av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun 
2021 efter att följande ändringar har genomförts: 

- Föreskrifterna ska heta ”Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen”. 

- Tillägg avsnitt Röstlängd: Röstlängden tas fram av valmyndigheten 
enligt beställning av valnämnden. 

- Tillägg avsnitt Röstkort: Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt 
beställning av valnämnden. 

- Tillägg avsnitt Utläggning av röstsedlar: Valkansliet ska ha beredskap 
att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan efterfrågas. 

- Tillägg avsnitt Röstningen: Röstning kan också ske som budröstning 
och genom röstning hos ambulerande röstmottagare. 

- Ändring avsnitt Rösträkning: Avsnittet får omformuleras utifrån beslut 
om att ha tre röstsedlar istället för en röstsedel.  

- Ändring avsnitt Slutlig sammanräkning: Sista stycket ska tas bort. 
- Ändring avsnitt Ytterligare föreskrifter: Valnämnden bemyndigas 

utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om behov uppstår eller 
beroende på pandemisituationen. 

  
- Lennart Nilsson (SD) framför ett tilläggsyrkande till Gunilla Dverstorps 

(M) förslag om föreskrifter och föreslår valnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige att ändra öppetiden i omröstningslokal till 09.00-
18.00.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande dag för 
omröstning, Piehls med flera och Dverstorps med fleras, två förslag till beslut 
gällande fråga och svarsalternativ, Piehls och Dverstorps med fleras, två 
förslag till beslut gällande valsedlarnas antal och utseende, förvaltningens och 
Dverstorps med fleras, två förslag till beslut gällande huruvida röstning kan 
ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, 
förvaltningens och Dverstorps med fleras, två förslag gällande när 
röstsammanräkningen senast ska vara avslutad, förvaltningens och 
Dverstorps med fleras samt två förslag till beslut gällande beslut om att anta 
föreskrifterna för genomförande av folkomröstningen, förvaltningens och 
Dverstorps samt ett tilläggsyrkande från Nilsson angående att ändra 
öppetiden i omröstningslokalen. 
 
Ordföranden ställer först Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande dag för omröstning mot varandra och finner att valnämnden 
beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande fråga och svarsalternativ mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande valsedlarnas antal och utseende mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
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Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig 
inställelse i omröstningslokalen mot varandra och finner att valnämnden 
beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande när röstsammanräkningen mot varandra senast ska vara 
avslutad och finner att valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande antagande av föreskrifter mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordförande ställer därefter Nilssons tilläggsyrkande om att ändra öppetiden i 
omröstningslokalen under proposition och finner att valnämnden beslutar att 
bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning 
i Tidaholms kommun 2021.  

 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder 
Samuelsson 2021-02-23. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt beslut om 
folkomröstning, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-01. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 

folkomröstning, 2021-03-01. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Reservation 
Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet 
Lindängen är den 5 september 2021. 
  
Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens 
beslut kring förslag om fråga och svarsalternativ. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 45  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

RISKBEDÖMNING 
2021-02-18 
 
Ärendenummer 
2021/6 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Riskbedömning Folkomröstning under Covid 19 pandemi 
 
Ärendet 
Regeringen har 2021-01-08 på beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och 
allmänna sammankomster med över 8 deltagare. 
 
För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten riskbedömning före genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  
 
Riskbedömningsverktyget nedan kommer från Folkhälsomyndigheten.  Om 
svaret är ja på många av frågorna ska den som anordnar sammankomsten 
överväga att ställa in eller skjuta upp sammankomsten. Om svaret är nej på 
alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan 
ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska 
riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta. 
 
Riskbedömningen är framtagen av, Anna Eklund, kanslichef, Marie Anebreid, 
valsamordnare, Jenny Beckman, kommunjurist, Maud Joelsson, Medicinsk 
ansvarig sjuksköterska och Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare.   
 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande 
åtgärder som kan 

vidtas 
Internationellt 
deltagande 

 X  

Deltagare med 
samhällsviktiga 
arbeten (t.ex. 
personal från vård 
och omsorg) 

X  Möblering för att 
kunna hålla avstånd. 
 
Kontinuerlig 
desinfektion av ytor. 
 
Användande av 
handsprit/ handskar 
för röstmottagare. 
 
Markering på 
golvytan samt 
skapande av fållor 
(plastband) som 
visar vart besökaren 
ska gå.  
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Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 45  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

 
Avståndsregler och 
säkerställa olika 
ingång och utgång 
för att förhindra 
trängsel. 
 
Tydligt 
informationsmaterial. 
 
Maxantal röstande i 
vallokalen. 
 
Skärmar av 
plexiglas. 
 
Visir och munskydd 
för röstmottagare. 
 
Extra röstmottagare 
för att säkerställa att 
de riskreducerande 
åtgärderna 
upprätthålls.   
 
Valkansliet gör 
kontroller ute i 
vallokalerna för att 
granska att 
riskreducerande 
åtgärder 
upprätthålls.  
  
Extra utbildning och 
information/rutiner i 
riskreducerande 
åtgärder för 
röstmottagare.  
 
Utbildning av 
röstmottagare görs 
digitalt. 
 

Deltagare som 
riskerar allvarligare 
sjukdom (äldre) 

X  Se ovan.  

Inomhusevenemang X  Se ovan. 
Förutsättningarna 
för evenemanget 
leder till nära 
kontakt mellan 
deltagarna (storlek 

X  Se ovan. 
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på lokal, typ av 
aktivitet etc.) 
Det är svårt att få 
tillgång till handtvätt 
och 
handdesinfektion.  
Städningen är 
bristfällig. 

X  Rutiner för städning 
och desinfektion av 
ytor ska finnas.  

Det finns få 
toaletter.  

 X Säkerställ att det 
finns minst en toalett 
avsedd för enbart 
röstmottagare. 

Långvarigt (mer än 
några timmar) 
evenemang 

X  Se första ovan.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-05 
 
Ärendenummer 
2021/3 Valnämnden 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning 

i Tidaholms kommun 2021.  
 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder 

Samuelsson 2021-02-23. 
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 

Anna Eklund, 2021-02-18. 
 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Utredning 
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I 
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

 
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen 
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader 
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.  
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Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska 
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
Dag för omröstningen 
Kommunledningsförvaltningen har tidigare, i en preliminär tidsplan, gjort 
bedömningen att det inte är möjligt att anordna folkomröstning förrän i oktober 
2021. Den bedömningen kvarstår. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att omröstningsdag blir den 17 oktober.  
 
Kommunledningsförvaltningen har härvid även tagit hänsyn till att det är val till 
kyrkofullmäktige den 19 september 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen har skickat in datumet för samråd med 
Valmyndigheten som kommer att ge ett formellt besked under v. 9. 
 
Säkerhetssamordnare har även kontaktat Smittskydd Västra Götaland för att 
rådgöra utifrån den rådande covid-19-pandemin, se e-post. 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten föreslås vara desamma som valdistrikten vid det 
senaste allmänna valet 2019 (EU-val).  
 
Av praktiska skäl anser förvaltningen att det är lämpligt att även använda 
samma lokaler som vid EU-valet.  
 
Dock kan konstateras att Kyrkans hus som då användes för valdistrikt 
Tidaholms Innerstad inte längre är tillgängligt. Här föreslås istället 
Familjecentralen som omröstningslokal. Vidare konstateras att 
Disponentvillan, som användes för valdistrikt Tidaholm Västra, i dagsläget inte 
hyrs ut p.g.a. pandemin. Med hänsyn till detta samt då Rosenbergsskolan 
tillkommit som lämplig lokal föreslår förvaltningen Rosenbergsskolan som 
omröstningslokal för omröstningsdistrikt Tidaholm Västra. Hellidsskolans 
matsal renoverades under senaste valet varför Sparbankshallen användes i 
stället. Renoveringen är klar och därför kan Hellidsskolan åter användas.  
 
Förvaltningen har besökt Familjecentralen och Rosenbergsskolan och anser 
att de är lämpliga som omröstningslokaler. 
 
Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan 
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 
Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade 
Rubriken på de ingivna namnlistorna som ligger till grund för folkinitiativet är 
FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – ”Trygghet, omtanke i en god 
livsmiljö”. Det står klart att initiativtagarnas syfte med folkinitiativet är att det 
särskilda boendet Lindängen ska vara kvar.  
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På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala 
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd 
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende. 
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få 
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt 
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö, 
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning 
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.  
 
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen 
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning 
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden. 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i 
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen 
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra 
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den 
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro 
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag 
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för 
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning): 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona.   
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
 
Röstsedlarnas innehåll, antal och utseende 
Det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller gul. 
Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Detta är samma storlek som 

 
1 Folkomröstningar - Valmyndigheten 

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/folkomrostningar.html#Kommunalafolkom
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röstsedlarna i ett allmänt val, vilket innebär att valkuverten för allmänna val 
kan användas.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram tre förslag på utformning av 
röstsedel som framgår av bilaga. Valnämnden har att fatta beslut om vilken av 
dessa röstsedlar som ska användas.    
 
Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen 
Det är viktigt att alla röstberättigade som vill har möjlighet att rösta. Av den 
anledningen föreslår kommunledningsförvaltningen att förtidsröstning 
genomförs inför folkomröstningen, på Tidaholms stadsbibliotek, vid följande 
tillfällen:  
 
  9 oktober 2021 kl. 10-13 
11 oktober 2021 kl. 10-18 
12 oktober 2021 kl. 10-16 
13 oktober 2021 kl. 10-18 
14 oktober 2021 kl. 10-18 
15 oktober 2021 kl. 10-16 
16 oktober 2021 kl. 10-13 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att det ska vara möjligt att 
budrösta så att de som har svårt att ta sig till en omröstningslokal eller 
förtidsröstningslokal också får möjlighet att rösta. 
 
Någon annan möjlighet till röstning än personlig inställelse i 
omröstningslokalen, förtidsröstning eller budröstning ska inte finnas.  
 
När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad 
Kommunledningsförvaltningen föreslår tisdagen den 19 oktober 2021. 
 
Utöver ovanstående beslut föreslår kommunledningsförvaltningen ytterligare 
föreskrifter för att kunna genomföra folkomröstningen. Dessa gäller följande:  

- riskbedömning med anledning av covid-19 
- information  
- rösträtt 
- röstlängd 
- röstkort 
- utläggning av röstsedlar 
- valkuvert/röstkuvert 
- röstmottagare 
- röstning 
- röstning i omröstningslokal 
- ångerröstning 
- hantering av förtidsröster 
- röstning genom bud 
- rösträkning 
- slutlig sammanräkning 
- resultat 
- förvaring och arkivering 
- ytterligare föreskrifter 
- överklagande 
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Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.  
 
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen 
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I 
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra 
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade 
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande 
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när 
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag 
till valnämnden.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för 
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de 
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter 
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen. Som ansvarig för 
kommunala folkomröstningar ska valnämnden bereda ärendet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten.  
 
Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 

- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 
den 17 oktober 2021 

- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
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den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona. 
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller 

gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt 
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på 
röstsedlar”.  

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o   9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
o 14 oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Initiativtagarna



 
 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendenr:  VN 2021/3 
Fastställd: Datum 

 

Reviderad: Datum 

  

FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter för genomfö-
rande av rådgivande folk-
omröstning i Tidaholms 
kommun 2021



   
  
  
 
 

2/8 
 
 

  

Innehållsförteckning 
 
Innehållsförteckning ...........................................................................................2 
Inledning ............................................................................................................3 
Dag för folkomröstningen ...................................................................................3 
Riskbedömning med anledning av covid-19 ......................................................3 
Fråga och svarsalternativ ..................................................................................3 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ......................................................4 
Information .........................................................................................................4 
Rösträtt ..............................................................................................................4 
Röstlängd ...........................................................................................................5 
Röstkort .............................................................................................................5 
Röstsedlar ..........................................................................................................5 
Utläggning av röstsedlar ....................................................................................5 
Valkuvert/röstkuvert ...........................................................................................5 
Röstmottagare ...................................................................................................5 
Röstningen .........................................................................................................5 
Röstning i omröstningslokal ...............................................................................5 
Förtidsröstning ...................................................................................................6 
Ångerröstning ....................................................................................................6 
Hantering av förtidsröster ..................................................................................6 
Röstning genom bud ..........................................................................................6 
Rösträkning ........................................................................................................6 
Slutlig sammanräkning ......................................................................................7 
När ska omröstningen vara färdigräknad ...........................................................7 
Resultat ..............................................................................................................7 
Förvaring och arkivering ....................................................................................8 
Ytterligare föreskrifter ........................................................................................8 
Överklagande ....................................................................................................8 
 
 

Dokumentansvarig: Kanslichef 
Giltighetstid: 2022-12-31 

 



   
  
  
 
 

3/8 
 
 

  

  

Inledning  
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För 
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Där-
utöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.  
 
Dag för folkomröstningen 
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021. 
 
Riskbedömning med anledning av covid-19 
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordnings-
lagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  
 
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande 
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella re-
kommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med 
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig 
reglering som finns med anledning av covid-19. 
 
Fråga och svarsalternativ 
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om 
det särskilda boendet Lindängen. 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 
Nedan är förvaltningens olika förslag, efter valnämndens beslut uppdateras 
föreskriften: 
 

JA-  Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att beslu-
ta om besparingen på andra områden inom social- och omvård-
nadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
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Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona.  
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste all-
männa valet 2019 (EU-val).  
 
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Ti-
daholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås 
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.  
 
Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergs-
skolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus. 
 
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara: 
 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra  Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan 
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 
Information  
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommu-
nala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i 
övrigt. 
 
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av val-
nämnden. 
 
Rösträtt 
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folk-
bokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och 
 

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens 
medlemsstater (unionsmedborgare),  
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2. är medborgare i Island eller Norge, eller 
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.  

 
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också 
rösträtt.  
 
Röstlängd 
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om 
kommunala folkomröstningar.  
 
Röstkort 
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa 
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begä-
ran duplettröstkort.  
 
Röstsedlar 
Röstsedeln ska vara vit/gul (förslag som ändras efter valnämndens beslut) 
med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Utformningen 
framgår av bilaga. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som 
tillhandahålls av valnämnden.  
 
Utläggning av röstsedlar 
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen 
äger rum inom Tidaholms kommun.  
 
Valkuvert/röstkuvert 
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de 
allmänna valen.  
 
Röstmottagare 
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.  
 
Röstningen 
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 17 ok-
tober 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske 
genom brevröstning från utlandet.  
 
Röstning i omröstningslokal 
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i 
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl. 
11:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för 
den röstande:  

- lagen om kommunala folkomröstningar 
- dessa föreskrifter 



   
  
  
 
 

6/8 
 
 

  

- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AV-
STÅR 

- valkuvert/röstkuvert 
- ytterkuvert för budröst 

 
Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta 
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av 
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får 
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröst-
ningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.  
 
Förtidsröstning 
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms 
stadsbibliotek på följande datum och tider:  
 
  9 oktober 2021 kl. 10-13 
11 oktober 2021 kl. 10-18 
12 oktober 2021 kl. 10-16 
13 oktober 2021 kl. 10-18 
14 oktober 2021 kl. 10-18 
15 oktober 2021 kl. 10-16 
16 oktober 2021 kl. 10-13 
 
Ångerröstning 
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstnings-
lokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att 
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.  
 
Hantering av förtidsröster 
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröst-
ningsdagen och hanteras där för sammanräkning. 
 
Röstning genom bud 
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske en-
ligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte 
ske.  
 
Rösträkning 
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen. 
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från för-
tidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden 
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och anta-
let kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet till-
sammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar 
enligt följande:  
 

- kryss för JA 
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- kryss för NEJ 
- kryss för AVSTÅR 
- OGILTIGA 

 
En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har 
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Röstsedel som saknar kryss 
vid något av alternativen eller som har flera kryss är också ogiltiga.  
 
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en 
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röst-
sedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i 
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogil-
tighet.  
 
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för var-
dera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses 
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare 
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).  
 
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär 
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i 
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagnings-
ställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand 
och resultatet sammanställs.  
 
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.  
 
Slutlig sammanräkning 
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna 
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagar-
na, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de all-
männa valen.  
 
Valnämnden gör ingen ny prövning av vad som bedömts som giltiga respekti-
ve ogiltiga röster vid räkningen i omröstningsdistriktet, såvida det inte fram-
kommer något anmärkningsvärt som kan föranleda valnämndens granskning.  
 
När ska omröstningen vara färdigräknad 
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast tisdagen den 
19 oktober 2021.  
 
Resultat 
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkom-
röstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära re-
sultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är fär-
digräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsi-
da.  
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Förvaring och arkivering 
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av val-
nämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras 
men protokollen arkiveras/bevaras.  
 
Ytterligare föreskrifter 
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om 
behov uppstår. För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen 
tillämpas.  
 
Överklagande 
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas ge-
nom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.  
 



EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

Alternativ på röstsedlar

Med komplett logotyp Med textlogotyp Med textlogotyp på  
färgat papper

Obs! Proportionerna på röstsedeln är rätt men för att få plats 
på en A4 är de något mindre här än de kommer att vara.
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

SAMMANSTÄLLNING 
2021-02-05 
 
Ärendenummer 
2021/3  
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Exempel på svarsalternativ från andra folkomröstningar 
 
Hammarö  
 
Alternativ 1) Tycker du att Hammarö ska ha:  
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter  
Bärstadsskolan F-6  
Hammarlundens skola F-6  
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6  
Mörmoskolan F-6  
Lillängsskolan F-6  
 
Alternativ 2) Tycker du att Hammarö ska ha:  
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter  
En 7-9-skola på Hammarlundens skola  
Bärstadsskolan F-6  
Hammarlundens skola F-6  
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6  
Mörmoskolan F-6  
Lillängsskolan F-6 
 
Blankröst 
 
Tibro 
 
Tycker du att Tibro kommun ska genomföra en återuppbyggnad av en 
kommunalt driven gymnasieskola i Tibro?”  
 

a) Nej, en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro ska 
inte genomföras. Jag röstar för att utbildningsplatser för Tibros 
gymnasieelever även fortsättningsvis ska köpas från andra gymnasieskolor.  

b) Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven 
gymnasieskola i Tibro. Jag överlåter till kommunens förtroendevalda att 
besluta om den skattehöjning som krävs för att finansiera gymnasieskolan i 
framtiden för Tibros utveckling.  

c) Jag väljer att inte ta ställning i frågan.  
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

 
Svedala 
 
Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun? 
”JA”  
”NEJ”  
”JAG AVSTÅR FRÅN ATT TA STÄLLNING” 
 
 
Vaxholm 
 
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse på Norrberget ska fullföljas. 
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och 
Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål. 
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan. 
 
 
Vimmerby 
 
Folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun 
ska läggas ned eller bevaras.  
 
A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt för-
skolan i Pelarne.  
B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vim-
merby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens 
förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och 
förskola.  
C: Jag väljer att inte ta ställning i frågan.
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Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/294 

§ 8 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning gällande 
särskilda boendet Lindängen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning, 
huvudregistrator Marie Anebreid. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-25 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Bild preliminär tidsplan, kommunikatör Miranda Bergsten. 
 Preliminär tidsplan folkomröstning efter folkinitiativ, kommunjurist 

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

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

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

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

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

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
 
Protokollsanteckning 
Birgitta Andersson (L) lämnar en protokollsanteckning ” Social och 
omvårdnadsnämnden uppmanas att skjuta upp verkställigheten av beslutet att 
flytta de boende från Lindängen tills dess att resultatet av folkomröstningen är 
klart”.  
Marika Lund (SD), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Christopher 
Vipond (MP), Anneli Sandstedt (C), Ulf Persson (C), Zelal-Sara Yesildeniz (-), 
Krister Rohman (KD) och Gunilla Dverstorp (M) ställer sig bakom Anderssons 
protokollsanteckning.   
 
Sändlista 
Valnämnden 
Ekedalens samhällsförening 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/401 

§ 151 Ändrad ordning för inkallande av ersättare för Moderaterna 
till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ordningen för 
inkallande av ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen ändras enligt 
följande: 
 

- Peter Friberg (M) 
- Ida Davidsson (-)  

 
 
Ida Davidsson (-) avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ordning för inkallande av 
ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-01-01- 
2022-12-31.  
 

- Ida Davidsson (M)  
- Peter Friberg (M) 

 
Ambjörn Lennartsson (M) väcker ett nytt ärende om ändring av ordningen för 
inkallande av ersättare i kommunstyrelsen för Moderaterna. 
 
Förslag till beslut 
Ambjörn Lennartsson (M) föreslår att ordningen för inkallande av ersättare för 
Moderaterna till kommunstyrelsen ändras enligt följande: 
 

- Peter Friberg (M) 
- Ida Davidsson (-)  

 
 
Beslutsunderlag 
- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/401 

§ 152 Beslut om ändrad ordning för inkallande av ersättare för 
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ordningen för 
inkallande av ersättare för Socialdemokraterna till kommunstyrelsen ändras 
enligt följande: 
 

- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per-Erik Thurén (S) 
- Michelle Hjerp (S) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ordning för inkallande av 
ersättare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen för mandatperioden 
2019-01-01- 2022-12-31: 
 

- Zelal Yesildeniz (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per-Erik Thurén (S) 
- Michelle Hjerp (S) 

 
 
Förslag till beslut 
Bengt Karlsson (S) föreslår att ordningen för inkallande av ersättare för 
Socialdemokraterna till kommunstyrelsen ändras enligt följande: 
 

- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per-Erik Thurén (S) 

Michelle Hjerp (S) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

 
 
Beslutsunderlag 
- 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-18 
 
Ärendenummer 
2018/402 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Johan Liljegrahn (M) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde 2021-05-31 (§ 
80/2021) att utse Johan Liljegrahn (M) till i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2021-05-31 till 2022-12-31. 
 
Johan Liljegrahn (M) var tidigare ersättare i barn- och utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktige måste därför förrätta ett fyllnadsval av ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas 
ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2021 ” Fyllnadsval av ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden efter Ulf Alteg (M)”, 2021-05-31. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden för perioden 2021-06-28 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Den valde 
Personalavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/402 

§ 80 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Ulf Alteg (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Liljegrahn (M) till ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-05-31 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Ulf Alteg (M).  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Johan Liljegrahn (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Ulf Alteg. 

 
Sändlista 
Johan Liljegrahn 
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-18 
 
Ärendenummer 
2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om entledigande från uppdrag Runo 
Johansson (L) 
 
Ärendet 
Runo Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd. Entledigandet begärs från 2021-08-09 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-06-09 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Runo Johansson från sina 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i 
kommunstyrelsen från och med 2021-08-09. 

 
Sändlista 
Runo Johansson 
Kommunstyrelsen 



Avsägelse 

 

Jag avsäger mig från och med den 9 augusti 2021 uppdraget som vice 
ordförande i kommunstyrelsen, tillika oppositionsråd, samt alla uppdrag som är 
kopplat till detta. Jag avsäger mig även min plats som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen samma datum som ovan. 

 

Tidaholm den 9 juni 2021 

 

Runo Johansson  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-18 
 
Ärendenummer 
2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen samt 
vice ordförande i kommunstyrelsen efter Runo Johansson (L) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-06-28 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Runo Johansson (L). Entledigandet 
är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval av vice ordförande i kommunstyrelsen. 
Liberalerna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera 
vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i kommunstyrelsen 
för perioden 2021-08-09 till 2022-12-31.  

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till vice ordförande i 
kommunstyrelsen för perioden 2021-08-09 till 2022-12-31.  

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-18 
 
Ärendenummer 
2018/404 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Ingemar 
Johansson (L) 
 
Ärendet 
Ingemar Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021-08-09. 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-06-08. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingemar Johansson (L) från 
sitt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med 
2021-08-09. 

 
Sändlista 
Ingemar Johansson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-18 
 
Ärendenummer 
2018/404 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Ingemar Johansson (L) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-06-28 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Ingemar Johansson (L). 
Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. Liberalerna har meddelat att det kommer att 
finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Ingemar Johansson (L) 

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2021-08-09 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Den valde 
Personalavdelningen 
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