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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Disponentvillan, 2021-11-29 18.00 till19.30 
§§ 158-178 

 
 
Beslutande 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) första vice ordförande, Krister Rohman (KD) andre vice ordförande, 
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-),Johan Liljegrahn 
(M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per 
Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Karin Olofsson (MP), Anna-Karin Skatt (S), 
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine 
Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), 
Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), 
Lisbeth Ider (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Mikael Hallin (C), Camilla Graaf (-), Malin Andersson (S), Christoffer Axelsson (S), Kent 
Persson (S) Ingvar Jansson (S) 
 
Ersättare 
Per-Inge Karlsson (C), Per-Erik Vrang (M), Aili Räisänen (SD), Christopher Vipond (MP),Emma 
Graaf (S) 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
 
Övriga 
Anders Jakobsson, förslagsställare Tidaholmsförslag,  § 159 
 
Justering 
Utses att justera: Birgitta Andersson (L) Ulla Brissman (S) 
Justeringens tid: 2021-12-06 
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

Underskrift justerare  
 Birgitta Andersson (L) Ulla Brissman (S) 
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Nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
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Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Anna Eklund 
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Hökensås semesterby mandatperioden 2019-2022 efter 
Ingemar Johansson (L) 
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2021/10 

§ 158 Godkännande av dagordning 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
dagordningen.  
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2021/12 

§ 159 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen 
angående ny ledamot i kommunfullmäktige Anders Johansson (S) 
och ny ersättare i kommunfullmäktige Emil Ekman (S) till 
handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta tidaholmsförslaget om 
att ändra i vindbruksplanen till kommunstyrelsen för beredning. 

• Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen angående beslut 
vid ”sittande bord” får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
sammanträde.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
✓ Beslut från Länsstyrelsen om ersättare Carola Karlsson (S) i 

kommunfullmäktige 2021-11-02. 
✓ Beslut från Länsstyrelsen om ledamot Anders Johansson och ersättare 

Emil Ekman (S) i kommunfullmäktige 2021-11-02. 
✓ Anmälan om byte av gruppledare för Centerpartiet. 
✓ Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-15 
✓ Interpellation från Lena Andersson (S) ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Björn Yngvesson (KD) angående hur 
KD, C, L, M, MP och SD ta beslut vid ”sittande bord” och besluta i en 
fråga där det saknas risk och konsekvensanalys, saknas budget för 
omorganisationen samt barnrättsbedömning i handlingarna. 

 
Sändlista 
Anders Johansson 
Emil Ekman 
Carola Karlsson 
Förslagsställaren 
Björn Yngvesson 
Lena Andersson 
 

5



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/224 

§ 160 Beslut om besvarande av motion om att utvärdera 
resursfördelningsmodellen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) har lämnat in en motion där han framhåller att 
resursfördelningsmodellen i stort sett har fungerat bra. Vidare framhåller 
motionären att revisorerna har riktat kritik mot resursfördelningsmodellens 
funktionssätt och ändamålsenlighet. Motionärerna framhåller vidare att den 
allvarligaste kritiken har kommit från tjänstepersoner som inte upplevt 
budgeten som styrande för verksamheten samt att politiker gömmer sig 
bakom resursfördelningsmodellen. Denna kritik kom från en granskning av 
ekonomistyrningen inom social- och omvårdnadsnämnden genomförd av 
Deloitte. 
 
Motionären framhåller att modellen och dess tillämpande behöver utvärderas. 
Motionären yrkar på att resursfördelningsmodellens ändamålsenlighet och 
dess tillämpning i Tidaholms kommun utvärderas av någon utomstående, att 
det i utvärderingen ska ingå förslag på hur resursfördelningsmodellen kan 
”skruvas i” för att fungera bättre i de delar revisorerna uttalat kritik samt att det 
presenteras alternativa budgetmodeller och vilka för- och nackdelar de skulle 
innebära för Tidaholms kommun jämfört med resursfördelningsmodellen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och framhåller att 
förvaltningen anser att stora delar av resursfördelningsmodellen fungerar bra 
och är viktig för att ge rätt förutsättningar till politiken att fördela medel mellan 
nämnderna. När volymer ändras, ändras också tilldelningen till nämnderna.  
 
Om det finns en vilja att granska, förändra och revidera 
resursfördelningsmodellen går det att genomföra i samband med att 
budgetberedningen bereder ärendet av strategisk plan och budget inför beslut 
i kommunfullmäktige. I samband med detta kan också alternativa 
budgetmodeller samt deras för- och nackdelar presenteras.  
 
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det inte är 
resursfördelningsmodellen som fördelar medel till nämnderna utan det fattade 
politiska beslutet i kommunfullmäktige. För att tjänstepersoner ska känna att 
budgeten är styrande behöver politiker och tjänstpersoner informera om, och 
tydliggöra, att det är politiska beslut som ligger till grund för budgeten i både 
kommunfullmäktige och i respektive nämnd. 
 
Om en extern granskning ska genomföras av resursfördelningsmodellen 
måste också medel för den granskningen avsättas i budgeten. En granskning 
av denna storleksordning uppskattas kosta cirka 400 tkr.  
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Kommunledningsförvaltningen anser att det finns möjligheter till justering och 
revidering av modellen i den ordinarie budgetprocessen och anser därför inte 
att det inte finns något behov av att genomföra en extern utredning. 
Förvaltningen anser att motionen bör avslås. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Runo Johansson (L) och Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 254/2021 ”Beslut om besvarande av 

motion om att utvärdera resursfördelningsmodellen”, 2021-11-03..      
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion att utvärdera 

resursfördelningsmodellen”, ekonomichef Henrik Johansson,  
2021-09-15. 

✓ Motion om att utvärdera resursfördelningsmodellen, 2021-06-11. 
 
Sändlista 
Runo Johansson 
Ekonomiavdelningen 
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2020/400 

§ 161 Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år 
2022-2024 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att revidera strategisk plan och budget 
2022–2024 i enlighet med upprättat förslag. Övriga punkter i 
kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ska fortsätta gälla. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget för år 2022-2024 
den 27 september. Efter beslutet har det kommit en ny 
skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner. 
 
Den senaste prognosen är bättre än tidigare tack vare en starkare konjunktur 
och en snabbare återhämtning av ekonomin efter covid-19 pandemin. 
Intäkterna ökar med 8,8 miljoner kronor. 
 
De större förändringarna som är genomförda är omformulering av ett av de 
finansiella målen samt ändrad tilldelning till nämnderna. 
 
Det finansiella målet har ändrats från: ”Tidaholms kommun har en God 
ekonomisk hushållning, vilket innebär ett resultat motsvarande minst 2 % av 
skatter och bidrag”. Till: ”Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande 
minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning”. 
 
Ändringen föreslås på grund av att god ekonomisk hushållning i Tidaholms 
kommun innebär att: ”God ekonomisk hushållning innebär att vart och ett av 
kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål uppnås helt eller delvis 
under ett år." Vilket inte enbart innebär att det finansiella målet ska uppnås. 
 
Den ändrade tilldelningen till nämnder innebär utökad budgetram till  
barn- och utbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor, till 
samhällsbyggnadsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt till 
kommunstyrelsen med 1,8 miljoner kronor 
 
Det budgeterade resultatet höjs med 2,0 miljoner kronor. 
  
Investeringsbudgeten ändras genom att objekt förskola Fröjered ändras till 2,5 
miljoner kronor och 2,5 miljoner läggs till förskola Madängsholm för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
strategisk plan och budget 2022–2024 i enlighet med upprättat förslag. 
Övriga punkter i kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ska fortsätta 
gälla. 

- Lena Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera strategisk plan och budget 2022-2024 enligt den budget som 
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tidigare lagts av socialdemokraterna samt att utöver den, utifrån den 
nya skatteunderlagsprognosen på 8,8 mkr, göra följande fördelning av 
de 8,8 miljonerna: 

- Barn- och utbildningsnämnden tillförs 3 mnkr för fler personal i 
skolan. 

- Social- och omvårdnadsnämnden tillförs 4 mnkr för fler kollegor 
på jobbet. 

- Kommunstyrelsen tillförs 1,8 mnkr vilket innebär att 
kommunstyrelsen oförutsedda ökas med 1 mnkr.  
Gällande investeringsbudgeten föreslås:  

- att socialdemokraternas ursprungliga förslag att avsätta 5 mkr 
på nya förskolelokaler i Fröjered ligger fast och  

- att socialdemokraternas ursprungliga förslag att avsätta 10 
mkr/året 2023-2024 för att rusta upp de två landsbygdsskolor 
(Ekedalen och Valstad) ligger fast.   

- Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Peter Friberg (M) och 
Krister Rohman (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till Anderssons förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
NEJ: 
Bifall till Anderssons förslag 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 21 
NEJ: 19 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C),  Peter Friberg (M), 
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-),Camilla Graaf (-),  Johan 
Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart 
Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Karin 
Olofsson (MP),  Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-) 
 
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), 
Malin Andersson (S),  Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik 
Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Kent Persson (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), 
Lisbeth Ider (V), Ingvar Jansson (S) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 242/2021 ” Beslut om revidering av 

strategisk plan och budget för år 2022-2024”, 021-11-03. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering Strategisk plan och Budget 2022-2024”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-20. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 121/2021 ”Beslut om strategisk plan och 

budget för år 2022-2024”, 2021-09-27 
✓ Revidering Strategisk plan och budget 2022-2024, 2021-10-26 

 
Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Malin Andersson (S),  Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik 
Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Kent Persson (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), 
Lisbeth Ider (V), Ingvar Jansson (S) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
”Vi beslutande ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar 
oss mot den av kommunfullmäktige beslutade revideringen av strategisk plan 
och budget för 2022-2024 till förmån för eget yrkande. Detta gör vi eftersom vi 
prioriterar välfärdsbehoven när vi fördelar 8,8 mkr som finns tillgängliga som 
tillkommande resurs utifrån den socialdemokratiska regeringens tilläggsanslag 
för 2022. Vår fördelning ger, till skillnad från den nya majoriteten, 
förutsättningar till en välbehövlig utökad personalvolym inom skola och 
omsorg nästa år.”  
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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2021/331 

§ 162 Beslut om revisorernas budget 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisorernas budget till 870 
tkr för år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har berett revisorernas budget och överlämnar 
förslag till budget för 2022. 
Ambitionsnivån för kommande år ska ligga i samma nivå som tidigare med 
sedvanlig uppräkning och anpassning enligt de övergripande uppräkningarna 
för kommunen i den strategiska planen och budgeten.   
 
Efter överläggningar med revisorerna föreslår beredningsgruppen att 870 tkr 
avsätts för revisorernas budget 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa revisorernas budget till 870 tkr för år 2022.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ” Beslut om revisorernas budget 2022”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2021-10-20. 
✓ Minnesanteckningar revisorernas budgetberedning 2022-2024, 2021-

03-15. 
 
Sändlista 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
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2018/162 

§ 163 Beslut om antagande av översiktsplan för Tidaholms 
kommun "ÖP2030" 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättade handlingar för 
Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP 2030”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2017 har det pågått ett arbete med att upprätta en ny översiktsplan 
för Tidaholms kommun. En medborgardialog kring inriktning och utformning av 
översiktsplanen genomfördes under år 2018 och samråd om upprättade 
handlingar hölls år 2019. Under våren år 2021 hölls granskningsutställning för 
förslag till det upprättade förslaget till översiktsplan: ÖP2030. Efter sista 
genomförda revideringar presenteras nu handlingar för antagande. 
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön i Tidaholms kommun. Planen ska ge vägledning för beslut om 
hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättade handlingar för Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP 
2030”. 

- Runo Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 247/2021 ”Beslut om antagande av 

översiktsplan för Tidaholms kommun "ÖP2030"”,  
2021-11-03. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av "ÖP2030” - Översiktsplan 
för Tidaholms kommun”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2021-10-09. 

✓ Del 1 Planförslag ÖP 2030, antagandehandling 
✓ Del 2 Tidaholm idag ÖP 2030, antagandehandling 
✓ Del 3 MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ÖP 2030, antagandehandling 
✓ Granskningsutlåtande ÖP 2030 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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2021/285 

§ 164 Beslut om revidering av områdesbestämmelser för 
Hellidsberget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till 
områdesbestämmelser för Hellidsberget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 109/2021, att nämnden 
har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera 
områdesbestämmelserna för Hellidsberget. Bestämmelserna upprättades år 
1990.  
 
Enligt tjänsteskrivelsen som ligger till grund för ärendet i nämnden är syftet 
med revideringen att freda ett begränsat område på Hellidsberget för friluftsliv 
och tätortsnära grönområde i enlighet med intentionerna i den kommande 
översiktsplanen. Detta genom att begränsa nybyggnationer av bostadshus 
inom ett begränsat område som samtidigt ges bestämmelsen ”Tätortsnära 
grönområde”. Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt få insyn i, och 
styra, den tillkommande bebyggelsen inom ett område som berör en större del 
av Hellidsberget med befintlig karaktärsfull bostadsbebyggelse. 
 
Områdesbestämmelser upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
genomförs med ett utökat förfarande. 
 
Upprättade handlingar har hållits tillgängliga för både samråd och granskning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna upprättade handlingar 
till reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget samt att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättat förslag till områdesbestämmelser för Hellidsberget. 

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 246/2021 ”Beslut om revidering av 

områdesbestämmelser för Hellidsberget”, 2021-11-03. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av områdesbestämmelser för 

Hellidsberget”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-07. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109/2021 ”Beslut om antagande 

av reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget”, 2021-08-26. 
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av reviderade 
områdesbestämmelser för Hellidsberget”, planarkitekt Marie Bengtzon, 
2021-08-10. 

✓ Plankarta – Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget, 
antagandehandling, 2021-08-10. 

✓ Planbeskrivning - Revidering av områdesbestämmelser för 
Hellidsberget, antagandehandling, 2021-08-10. 

✓ Granskningsutlåtande, 2021-08-10. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/348 

§ 165 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom socialdemokraterna 
och vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny 
kommunstyrelse.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla 
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 269/2021 ” Beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-03. 
✓ Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 

fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 
 
Sändlista 
Valberedningen 
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2018/407 

§ 166 Fyllnadsval av ersättare i jävsnämnden efter Monica Karlén 
(S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Marvén (S) till ersättare i 
jävsnämnden 2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-09-27 beslutat att 
entlediga Monica Karlén (S) från sitt uppdrag som ersättare i jävsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ersättare i 
jävsnämnden efter Monica Karlén (S). Socialdemokraterna har innan 
sammanträdet meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera. 
 
Förslag till beslut 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Anna  
Marven till ersättare i jävsnämnden 2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 125/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Monica Karlén (S), 2021-09-27 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Monica Karlén 
 

Sändlista 
Den valde 
Jävsnämnden 
Personalavdelningen 
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2018/381 

§ 167 Fyllnadsval av ersättare i nämnden för Samhällsskydd 
mellersta Skaraborg efter Malin Andersson (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Christoffer Axelsson (S) till ersättare 
i nämnden för Samhällsskydds mellersta Skaraborg för perioden 2021-
11-29 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde § 140/2021, 2021-10-
25, att utse Malin Andersson (S) till ledamot i nämnden för Samhällsskydds 
mellersta Skaraborg. Malin Andersson (S) var innan ersättare i nämnden.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ersättare i nämnden 
för Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Socialdemokraterna har innan 
sammanträdet meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera. 
 
Förslag till beslut 

• Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Christoffer 
Axelsson (S) till ersättare i nämnden för Samhällsskydds mellersta 
Skaraborg för perioden 2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 140/2021 ” Fyllnadsval av ledamot i 

nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg efter Helena Qvick 
(S)”, 2021-10-25. 

 
Sändlista 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Den valde 
Personalavdelningen 
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2018/319 

§ 168 Beslut om entledigande från uppdrag Anders Johansson (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anders Johansson (S) från 
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och med 2021-11-
29. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Anders Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Anders 
Johansson (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från 
och med 2021-11-29. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-11-10 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Anders Johansson 
Personalavdelningen 
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2018/408 

§ 169 Beslut om entledigande från uppdrag Jan-Ove Piehl (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan-Ove Piehl (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i valnämnden från och med 2021-11-29. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jan-Ove Piehl (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i valnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Jan-Ove 
Piehl (S) från sitt uppdrag som ordförande i valnämnden från och med 
2021-11-29. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-11-04 

 
Sändlista 
Jan-Ove Piehl (S)  
Valnämnden 
Personalavdelningen 

19



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/319 

§ 170 Beslut om entledigande från uppdrag Lennart Axelsson (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lennart Axelsson (C) från 
sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot 
samt vice ordförande i de kommunala bolagen, Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Bostad AB och Tidaholms Elnät AB från och med 2021-11-
29. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lennart Axelsson (C) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot samt vice ordförande i de 
kommunala bolagen, Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostad AB och 
Tidaholms Elnät AB. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Lennart 
Axelsson (C) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
som ledamot samt vice ordförande i de kommunala bolagen, 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostad AB och Tidaholms Elnät AB 
från och med 2021-11-29. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-11-03 

 
Sändlista 
Lennart Axelsson 
TEAB 
Länsstyrelsen 
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2019/135 

§ 171 Fyllnadsval av ledamot samt av vice ordförande i de 
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostad AB 
och Tidaholms Elnät AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till ledamot i 
styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till vice ordförande i 
styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-11-29 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Lennart Axelsson (C).   
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot samt av 
vice ordförande Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms 
Bostad AB.  
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala 
bolagen utgöras av samma ledamöter. 
 
Centerpartiet har innan sammanträdet meddelat att det kommer att finnas ett 
förslag att presentera.  
 
Förslag till beslut 

- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 
Hallin (C) till ledamot i styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. 

- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 
Hallin (C) till vice ordförande i styrelserna för Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Lennart Axelsson  

 
Sändlista 
TEAB, TBAB, TENAB 
Den valde 
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2018/402 

§ 172 Beslut om entledigande från uppdrag Aili Räisänen (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Aili Räisänen (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 
2021-11-29 

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

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Aili 
Räisänen (SD) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden från och med 2021-11-29 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-11-01 

 
Sändlista 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2018/402 

§ 173 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Aili Räisänen (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Kristina Forsling (SD) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-11-29 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Aili Räisänen (SD).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna har innan sammanträdet meddelat 
att det kommer att finnas ett förslag att presentera. 
 
Förslag till beslut 

• Lennart Nilsson (SD) föreslår kommunfullmäktige beslutar utse Kristina 
Forsling (SD) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden 
2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Aili Räisänen. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalavdelningen 
Den valda 
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2018/404 

§ 174 Beslut om entledigande från uppdrag Petri Niska (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Petri Niska (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från och med 
2021-11-29. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Petri Niska (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

• Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Petri 
Niska (SD) från sitt uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021-11-29. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-11-01 

 
Sändlista 
Petri Niska 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Personalavdelningen 
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§ 175 Fyllnadsval av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter 
Petri Niska (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Larsson (SD) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-11-29 behandlat ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Petri Niska (SD).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. Sverigedemokraterna har innan sammanträdet 
meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera. 
 
Förslag till beslut 

• Lennart Nilsson (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Lennart 
Larsson (SD) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 
2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Petri Niska 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Lennart Larsson 
Den valde 
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2021/79 

§ 176 Fyllnadsval av ombud till Inera ägarråd för mandatperioden 
2019-2022 efter Ingemar Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Runo Johansson (L) till ombud till 
Ineras ägarråd 2021-11-29 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-10-25 beslutat att 
entlediga Ingemar Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ombud till Inera 
ägarråd för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Runo Johansson (L) till ombud till Ineras ägarråd 2021-11-29 till 2022-
12-31.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 143/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Ingemar Johansson (L), 2021-10-25 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Ingemar Johansson (L) 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 38/2018 ” Fyllnadsval av ombud till Inera 

ägarråd för mandatperioden 2019-2022 efter Ingemar Johansson (L)”, 
2018-03-26 (ärendenr:2018:88). 
 

Sändlista 
Inera ägarråd 
Den valde 
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2018/409 

§ 177 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen Tidaholm-
Hökensås semesterby mandatperioden 2019-2022 efter Ingemar 
Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att sittande styrelse sitter kvar och att det 
därför inte behöver förrättas något fyllnadsval. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-10-25 beslutat att 
entlediga Ingemar Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i stiftelsen 
Tidaholm-Hökensås semesterby för mandatperioden 2019-2022. 
 
Sedan tidigare har stiftelsens styrelse bestått av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-03, § 225/2021, att utse 
Runo Johansson (L) till ny ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott efter 
Ingemar Johansson (L). 
 
Förslag till beslut 

• Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att sittande 
styrelse sitter kvar och att det därför inte behöver förrättas något 
fyllnadsval.  

• Peter Friberg yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 255/2021 ” Fyllnadsval av ledamot i 

arbetsutskottet efter Ingemar Johansson (L)”, 2021-11-03 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 143/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Runo Johansson (L), 2021-10-25 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Ingemar Johansson (L) 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 13/2019 ” Val av styrelsen för stiftelsen 

Tidaholm-Hökensås Semesterby 2019-01-01-2022-12-31”, 2019-01-28 
 
Sändlista 
Tidaholms Hökensås semesterby 
Ingemar Johansson 
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2021/10 

§ 178 Mötets avslutande 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 19.30. 
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