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§ 24 Godkännande av dagordning 
KS 2022/10 

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 besluta att godkänna dagordningen. 
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§ 25 Allmänhetens frågestund 
KS 2022/11 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att frågorna från Åke Nordström är besvarade. 

Sammanfattning av ärendet 
Åke Nordström ställer följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande: 

1.) Varför är det så dålig skötsel av våra gator i Tidaholm? Det är ju mängder av stora 
asfaltshål i gatorna på vissa ställen har hålorna inte varit lagade på tre veckor. Man skäms 
som invånare och de bilägare som får sina bilar sönderkörda. Jobbar alla chefer hemifrån? 
Det måste väl vara någon som ser över gatorna och vad som behöver åtgärdas? 

2.) Det har varit på tal om bättre parkeringsmöjligheter i många år vid Östra Drottningvägen 
(Klockan) för hyresgästerna. Kunde man inte ta några meter av gräsmattorna mot Tidan 
och göra iordning bra P-platser och uppmålade P-platser vore bra även vid vintertid, det 
är alltid trångt där.  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ambjörn Lennartsson (M) besvarar frågorna från Åke 
Nordström.  

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige beslutar att frågorna från Åke Nordström är 

besvarade. 

Sändlista 
Åke Nordström 
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§ 26 Handlingar att anmäla 
KS 2022/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från Mediapoolen till handlingarna. 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från kommunfullmäktiges 

socialdemokratiska grupp till handlingarna. 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från lärarförbundets lokalstyre i Tidaholm 

till handlingarna. 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från Liberalerna till handlingarna. 
• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen om att upphäva beslut om Lindängen 

till kommunstyrelsen för beredning. 
• Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående demensboende får ställas och ska 

besvaras vid nästkommande sammanträde 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

- Skrivelse, ” Information från Mediapoolen”, Mediapoolen, 2022-03-01.     
- Skrivelse ”Ändring av partibeteckning - Ann-Sofie Hagenvind”, kommunfullmäktiges 

socialdemokratiska grupp, 2022-03-07. 
- Skrivelse ” Lärarförbundets yrkanden inför budget 2023”, lärarförbundets lokalstyre i 

Tidaholm 2022-03-10.  
- Skrivelse ” Anmälan av byte gruppledare Liberalerna”, Liberalerna, 2022-03-14.  
- Motion från Lena Andersson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) om att upphäva beslut att 

Lindängen ska vara ett äldreboende och istället nyttjas som temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina.  

- Interpellation från Anna Zöögling (S) ställd till social- och omvårdnadsnämndens 
ordförande angående när ett demensboende ska införas. 

Sändlista 
Ann-Sofie Hagenvind 
Anna Zöögling 
Lena Andersson 
Hajrudin Abdihodzic 

6



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-03-28 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 27 Beslut om besvarande av motion om 
beredskap och planer inför Nobias flytt av 
produktion från Tidaholm 
KS 2021/142 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att Nobia har beslutat att flytta all tillverkning av kök från Tidaholm till Jönköping runt år 2024. 
Motionärerna uppger att Nobia är den största privata arbetsgivaren i Tidaholms kommun och att 
en nedläggning av produktion i Tidaholm får konsekvenser på såväl kort som lång sikt. 

Motionärerna anser att kommunen ska utreda om det finns regionala och/eller statliga bidrag att 
söka för att dels utveckla möjligheter och dels motverka eventuella negativa konsekvenser. De 
anser vidare att kommunen ska utreda om regionala och/eller statliga verksamheter kan etableras 
i Tidaholm. De anser även att kommunen ska undersöka om Nobia kan upprätta en fond eller 
liknande för att utveckla Tidaholm och minska konsekvenserna av en flytt. Kommunen behöver 
dessutom utreda vilka möjligheter som ges när Nobia flyttar, vilka hot nedläggningen innebär, vilka 
styrkor Tidaholm har som kan ge nya arbetstillfällen och vilka svagheter Tidaholm har i 
konkurrensen om nya näringsetableringar och offentliga etableringar. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att planera för en 
flytt genom att: 

- utreda konsekvenserna av Nobias nedläggning i Tidaholm. 
- upprätta handlingsplaner för att motverka negativa konsekvenser av Nobias nedläggning, 

samt för att locka företag och verksamheter att etablera sig i Tidaholm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och har 
kommit fram till bland annat följande. 

När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar från en kommun uppstår olika effekter.  
Oavsett vad omställningen beror på påverkas kommunens invånare, näringsliv, servicenivå och 
ortens attraktivitet. Kommunledningsförvaltningen har sedan år 2020 en process för att 
strukturerat arbeta med att mildra effekten, mobilisera och kraftsamla för att fånga upp de 
möjligheter som investeringar och etableringar skapar. 

Förvaltningen har en styrgrupp bestående av representant från Nobia, kommunen 
(näringslivsstrateg, samhällsbyggnadschef, kommundirektör, kommunikatör), arbetsförmedlingen, 
vuxenutbildningen och Business Region Skaraborg (BRS). Gruppen arbetar utifrån Tillväxtverkets 
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omställningsguide. Guiden beskriver en process för hur omställningsarbete kan genomföras. 
Guiden ger stöd i arbetet även om arbetet i det här fallet blir lite annorlunda då samtliga då 
anställda vid beskedstillfället kommer att erbjudas arbete inom Nobia. 

Under år 2020 gjordes en utredning om hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet och 
förbättra företagsklimatet. Utifrån denna utredning förändrades organisationen och arbetssättet. 
Tidaholms kommun har en organisation som arbetar för att bibehålla, utveckla och expandera 
befintligt näringsliv samt samverka för nyetableringar.  

BRS är en del av Skaraborgs kommunalförbund. BRS finns för att proaktivt marknadsföra 
Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden – genom att skapa ett skyltfönster och en enkelhet för 
kunden att se vad Skaraborg kan erbjuda. BRS söker företag som kan komplettera det befintliga 
näringsliv som finns idag för att öka Skaraborgs konkurrenskraft gentemot omvärlden. Företag 
som planerar att etablera eller utöka verksamhet i Skaraborg kan få information och hjälp från 
BRS. 

Under år 2021 påbörjades en ombyggnation av anstalten i Tidaholm. Anstalten ska byggas ut från 
dagens 180 platser till 320 platser. Det stora projektet, som omfattar både bostadshus och en rad 
andra byggnader, ska genomföras i etapper och väntas vara helt klart omkring år 2028. Detta 
kommer skapa många nya arbetstillfällen, både på anstalten men också i arbeten som är kopplade 
till ombyggnationen. Detta kommer att ge positiva effekter för Tidaholm. Även andra etableringar 
pågår i Skaraborg. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att motionen kan anses vara besvarad i och med det arbete 
som redan har gjorts och det arbete som pågår löpande. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 46/2022 ”Beslut om besvarande av motion om beredskap och 

planer inför Nobias flytt av produktion från Tidaholm”, 2022-03-04. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om beredskap och planer inför Nobias flytt av 

produktion från Tidaholm”, kommundirektör Eva Thelin, 2022-01-28. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2021 ”Beslut remittering Motion - 

Beredskap och planer då Nobia/Marbodal har beslutat att flytta sin produktion från 
Tidaholm”, 2021-04-21. 

 Motion om beredskap och planer inför Nobias flytt av produktion från Tidaholm,  
2021-03-25. 

Sändlista 
Motionärerna 
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§ 28 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
konstgräsplan 
KS 2021/400 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudien för konstgräsplanen samt att uppdra 

till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra 
projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget för åren 2022-2024 att avsätta 5,0 
miljoner kronor för investering i renovering av konstgräsplanen. Kultur- och fritidsnämnden har, i 
egenskap av beställarnämnd, upprättat en förstudierapport. 

Kommunstyrelsen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en förstudie. 
Investeringsmedel på 5,0 miljoner kronor finns avsatt i investeringsbudgeten. Driftbudget 
motsvarande en årlig kapitalkostnad på 550 tusen kronor finns avsatt inom finansförvaltningen.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien för 

konstgräsplanen samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med 
kultur- och fritidsnämnden genomföra projekteringen enligt föreslagen tidsplan. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 41/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

konstgräsplan”, 2022-02-23.  
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsprojekt förstudie konstgräsplan”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2022-02-14. 
 Förstudierapport konstgräsplanen, 2021-12-21. 
 Investeringsprojekt - Förstudie konstgräsplanen Version 1.0, 2021-12-21. 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 121/2021 ”Beslut om förstudie konstgräsplanen”, 

2021-12-21. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur-och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 29 Beslut om prissättning av tomter i Ekedalen 
samt upprättande av tomtkö 
KS 2022/77 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att upprätta en tomtkö för tomter i Ekedalen, enligt 

detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 5/2022, föreslå att kommunstyrelsen ska besluta att 
upphäva kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader” samt att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter i 
Ekedalen, enligt detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Av nämndens beslut framgår det bland annat att kommunstyrelsen år 2012 beslutade att ge miljö- 
och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för det så kallade området A-B, öster 
om Ekedalens skola. Beräknat på två olika förslag beslutade kommunstyrelsen år 2013 att fastställa 
priset på tomter vid försäljning till 145 kr/kvm. 

Arbetet med planen pågick under år 2013 men pausades år 2014. Samhällsbyggnadsnämnden har 
under år 2021 tagit fram en detaljplan vilken har antagits och vunnit laga kraft. Detaljplanen 
möjliggör tillskapandet av sju tomter. 

Nämnden föreslår att beslutet som togs i kommunstyrelsen år 2013 om prissättning ska upphävas 
eftersom beslutet är runt åtta år gammalt och prisläget har förändrats sedan dess. Det är viktigt 
att kommunen upprätthåller en självkostnadsprincip för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. 

Erfarenheter från nyligen framtagna tomter på Rosenberg och i Kungslena, det geografiska läget, 
omvärldsanalys samt framtagen kostnadskalkyl föranleder en föreslagen prissättning på 225 kr per 
kvadratmeter. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta en tomtkö för tomter 

i Ekedalen, enligt detaljplan S 175, med ett kvadratmeterpris om 225 kr. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 42/2022 ”Beslut om prissättning av tomter i Ekedalen samt 

upprättande av tomtkö”, 2022-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Prissättning av tomter i Ekedalen samt upprättande av tomtkö”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-08. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 5/2022 ”Beslut om upprättande av tomtkö i 

Ekedalen”, 2022-01-27. 
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 Kostnadskalkyl, 2022-01-05. 
 Plankarta S175, antagen 2021-11-24. 
 Kommunstyrelsens beslut § 158/2013 ”Tomter i Ekedalen – kostnader”, 2013-10-02 

(ärendenr: 2013/304). 
 

Sändlista 
Samhällsbyggnad  
Ekonomiavdelningen 
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§ 30 Beslut om regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
KS 2021/308 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse för 

hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har fattat beslut, § 84/2021, angående ett förslag till 
regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Direktionen har 
beslutat att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera medlemskommunerna 
att fatta egna beslut i frågan.  

Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, § 9/2022, föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa 
sig bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, § 109/2021, att avge bifogat yttrande som svar till 
kommunstyrelsen samt att rekommendera densamma att fatta beslut om att ställa sig bakom 
förslaget till överenskommelse. Av yttrandet framgår det bland annat att den beskrivna 
ärendegången uppfattas som enkel och i mångt och mycket så som det redan fungerar i dagsläget. 
Den är dessutom väl genomarbetad med hjälp av en tvärprofessionell grupp. Bedömningen görs 
att detta är bra som ett led i att tydliggöra ansvarsområden och att kommunen bör ställa sig 
bakom överenskommelsen. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom nämndernas förslag. Förvaltningen gör 
bedömningen att det är kommunfullmäktige som bör fatta beslut i ärendet eftersom 
överenskommelsen rör flera verksamhetsområden.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget till 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 44/2022 ”Beslut om regional överenskommelse för 

hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-03-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-07. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 9/2022 ”Beslut om yttrande angående 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-01-27. 
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 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 109/2021 ”Beslut om yttrande angående 
överenskommelse för hjälpmedel för förskola, skola och daglig verksamhet”, 2021-11-23. 

 Yttrande till kommunstyrelsen angående remiss rörande överenskommelse för hjälpmedel 
för förskola, skola och daglig verksamhet, socialchef Maria Olsson, 2021-10-19. 

 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 84/2021 ”Beslut om 
regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet”. 

 Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
inom Västra Götaland. 

 Rapport: Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 
 Tjänsteutlåtande till VästKoms styrelse – Regional överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Västkom 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Barn-och utbildningsnämnden 
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§ 31 Mötets avslutande 
KS 2022/10 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet avslutat klockan 18.20. 
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