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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: 2021-10-25 kl:18:00 
Plats: Stora salen, stadsbiblioteket 
Justerare:  Håkan Joelsson (S) el.Kristina Spetz-Larsson(S), 

  Ingemar Johansson (L) el. Birgitta Andersson (L), 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare ska vara på plats i Stora salen. 
 
Ersättare (som ej tjänstgör) rekommenderas att delta digitalt via Teams. 
Inloggning sker från kl. 17.00. 
 
Senast kl. 17.50 ska alla vara på plats eller anslutna till mötet. Vid tekniska 
problem ring 60 60 45 eller 60 60 48 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
Erik Ezelius (S), ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) första vice ordförande, 
Krister Rohman (KD) andre 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), Runo Johansson (L), 
Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M),  
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (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) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Fredrik Kvist (M), ersätter Johan Liljegrahn (M), 
 
Ersättare 
Anders Johansson (S) Gunilla Djurberg (S), Christoffer Axelsson (S), Ingvar 
Jansson (S), Malin Andersson (S), Kent Persson (S), Emma Graaf (S), Krister 
Wäring (S), Henrik Vang (V), Anna Ider (V), Jenny Svensson (L), Mathias 
Lundgren (L), Roger Lundvold (KD), Mikael Hallin (C), Per-Inge Karlsson (C), 
Camilla  Graaf (-), Richard Mellgren (M), Per-Erik Vrang (M), Aili Räisänen 
(SD), Anna Sheridan (SD) Christopher Vipond (MP), Anna Wik (MP) 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av dagordning 2021/10 
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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 

2 Handlingar att anmäla 2021/12 

3 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun januari 
– augusti år 2021 

2021/247 

4 Beslut om besvarande av motion om uppdrag om att 
skyndsamt redovisa en genomgående analys av 
kommunens personalorganisation 2011-2020 samt 
budget 2021 

2020/335 

5 Beslut om besvarande av motion om att utreda en 
byggnation av carport eller tak över hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar 

2021/156 

6 Beslut om besvarande av motion om att utreda 
inrättandet av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun 

2020/371 

7 Beslut om revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

2020/38 

8 Beslut om det särskilda boendet Lindängen med 
anledning av folkomröstning 

2021/288 

9 Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-
förslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte 
slutbehandlats 

2021/110 

10 Beslut om rapport om medborgarförslag/e-förslag som 
har beretts och beslutats av nämnder eller 
kommunstyrelse 

2021/110 

11 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB 

2021/184 

12 Fyllnadsval av ersättare i jävsnämnden efter Monica 
Karlén (S) 

2018/407 

13 Beslut om entledigande från uppdrag Helena Qvick (S) 2018/319 

14 Fyllnadsval av ledamot i nämnden för Samhällsskydd 
mellersta Skaraborg efter Helena Qvick (S) 

2018/381 

15 Beslut om entledigande från uppdrag Krister Wäring (S) 2018/319 

16 Fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Krister Wäring (S) 

2018/406 

17 Beslut om entledigande från uppdrag Ingemar 
Johansson (L) 

2018/401 

18 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Ingemar Johansson (L) 

2018/401 

19 Beslut om entledigande från uppdrag Anna-Karin Skatt 
(S) 

2018/401 

20 Beslut om entledigande från uppdrag Lena Andersson 
(S) 

2018/402 
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21 Beslut om entledigande från uppdrag Bengt Karlsson 
(S 

2018/403 

22 Beslut om entledigande från uppdrag Tony Pettersson 
(S 

2018/404 

23 Beslut om entledigande från uppdrag Anna Zöögling 
(S) 

2018/406 

24 Beslut om entledigande från uppdrag Henrik Vang (V) 2018/407 

25 Val av ordförande i kommunstyrelsen efter Anna-Karin 
Skatt (S) 

2018/401 

26 Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter 
Lena Andersson (S) 

2018/402 

27 Val av ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter 
Bengt Karlsson (S) 

2018/403 

28 Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter 
Tony Pettersson (S) 

2018/404 

29 Val av ordförande i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Anna Zöögling (S) 

2018/406 

30 Val av ordförande i jävsnämnden efter Henrik Vang (V 2018/407 

31 Mötets avslutande 2021/10 
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Skaraborgs Kommunalförbund 
Delårsrapport 2021 
 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Organisationsnummer: 222000–2188 

 
Förvaltningsberättelse 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad 

förvaltningsberättelse för första delåret 2021, perioden 1 januari – 31 juli 2021. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 
Förbundets ursprung och uppdrag 
Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över 

kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

• tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd 

Politisk organisation 

Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15 

ledamöter med 15 ersättare. Till direktionen finns ett presidium bestående av förbundets 

ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och 

representerar förbundet i olika former av samverkan, till exempel i regionen.  

 

Varje medlemskommun representeras i direktionen av en ledamot som är kommunstyrelsens 

ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Till direktionen är knutet ett 

tillväxtutskott som hanterar Delregionala utvecklingsmedel (DRUM), dit även externa 

representanter finns adjungerade.  

 

Organisation 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika 

verksamhetsområdena och administration. Förbundet är huvudman för antagningskansliet, 

vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan.  

Kansliet har två enheter – ett antagningskansli och en projektenhet, med varsin enhetschef. 
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Verksamheten består i hög grad av arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i 

förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk från kommunernas 

ledningsorganisationer. Till förbundet är också tre förtroendevalda revisorer knutna jämte en 

yrkesrevisor. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En 

kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var 

huvudman för, ökade. Från denna tid har Kommunalförbundet etablerat sig på en stabil nivå 

vad gäller projekt. Fler strategiska frågor drivs med projekt som arbetsmetod. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Kommunalförbundet har gått med överskott under första delåret 2021. Detta beror på att 

omställningen som infördes under år 2020 i samband med pandemins ankomst har fortsatt 

under årets första halvår. Detta har inneburit att medarbetarna har till största del arbetat på 

distans, fysiska möten och konferenser har i det närmaste upphört och kostnaderna har genom 

detta inte nått upp till det som budgeterades. Särskilt gäller detta kostnader förknippade med 

hyra av mötes- och konferenslokaler, för till exempel politiska möten, nätverksträffar och event, 

samt uteblivna resekostnader. Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när 

delårsrapporten skrivs, och det är svårt att sia om hur hösten/vintern ser ut. Sannolikhet ser vi 

en fortsatt öppning av samhället och återgång till det som tidigare varit normalt Den prognos för 

andra halvåret som ligger i siffrorna utgår från att vi har en ökande av återgång. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Första delåret 2021 har fortsatt präglats av Corona-pandemins och spridningen av Covid-19. 

Förbundet var under år 2020 snabbt ute med att ställa om fysiska möten och nätverksträffar till 

digitala möten. Medarbetare i förbundet rekommenderades att arbeta hemifrån, i de fall det 

varit möjligt. Detta förhållningssätt har varit gällande under det första halvåret 2021. 

Skaraborgs Kommunalförbund har haft en låg smittspridning bland medarbetarna. Under 

perioden har särskilda insatser för att bevaka medarbetarnas arbetsmiljö då flertalet arbetat på 

distans och vid behov har insatser vidtagits. 

 

Under hela Corona-pandemin har förbundets verksamhet anpassats till de nya 

förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit på regionens samlade möten om 

pandemiläget, och om de insatser som satts in för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av 

pandemin för företag och andra samhällssektorer. Under året har förbundet varit kommunernas 

samordnade informationskanal samt haft särskilda uppdrag då det gäller kommunernas 

vaccination av äldre och riskpersoner inom framföra allt vård- och omsorgsverksamheten.  

 

Skaraborgsdagen som var planerad till den sista torsdagen i januari ställdes in. Det diskuterades 

om att genomföra en digital Skaraborgsdag, men beslutades att inte genomföra dagen.  
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Under delåret har Västra Götalandsregionen fastställt en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) 

och arbete för att bryta den dess innehåll och kraftsamlingsaktiviteter på delregional nivå pågår. 

Projektet Business Region Skaraborg (BRS) har fått beslut om att bli en permanent del av 

förbundets verksamhet och även fått ett treårigt uppdrag. Projektet Inflyttarservice har beviljats 

medel och rekrytering av projektledare är genomförd. 

 

Ny förbundsdirektör tillträdde i mars och arbete med att förtydliga förbundets 

organisationsstruktur har varit en av de inåtriktade aktiviteterna. Särskild uppmärksamhet har 

riktats mot översyn och revidering av interna styrdokument och allmänna arbetsgivarfrågor. 

 

God ekonomisk hushållning och ställning 
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna 

samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar 

mervärden för medlemskommunerna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv 

region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt 

resursutnyttjande. 

 

Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska 

finnas i de intressebolag som förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning 

bedöms vara god, och förbundets arbete med ekonomisk hushållning kommer att utvecklas 

stabilt. Under delåret har särskild uppmärksamhet riktats mot att följa den ekonomiska 

utvecklingen i Gryning Vård AB. Bolaget visar vid halvårsskiftet väsentligt förbättrade 

förutsättningar att driva verksamheten enligt rådande ekonomiska förutsättningar. 

 

Förbundet har ett eget kapital på 9 200 tkr som täcker förbundets pensionsåtaganden.  

 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. 

Intäkterna finansierar till exempel tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de 

projekt som förbundet driver anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom 

avtalar förbundet tjänsteköp med medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 35 

personer sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 27 kvinnor och 8 män (per 2021-07-

31). Flera projekt avslutas under årets andra halvår. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2021, 3,6% d.v.s. på 

samma nivå som 2020. Det är en låg sjukfrånvaro, men det noteras att sjuktalen ökade efter  

2:a kvartalet. Orsaken till detta får undersökas under kommande halvår. Medarbetarna på 

förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.  
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Verksamhet och resultat 

Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet. 

Under första delåret 2021 har verksamheten fortsatt präglats av pandemin, vilket gjort att 

fysiska möten i hög utsträckning omvandlats till digitala möten. Detta har bidragit till avvikelser 

i förhållande till budget och tidigare år (2019), främst rörande gemensamma kostnader som 

hyra av lokaler, resor, etcetera Det resulterande överskottet i verksamheten är vid delårets slut  

1 618 tkr, och prognosen för helårets resultat beräknas till 1 132 tkr. 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Bedömning av balanskravsresultatet 

utifrån en beräkning med beaktande av balanskravsreglerna uppgår delårsresultatet till 1 618 tkr. 

 
2021 2020 2019 2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen     1 618 212 619 417 439 739 1 021 676  739 

 - Samtliga realisationsvinster          

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet           

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet           

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper           
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 618 212 619 417 439 739 1 021 676 39 739 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv           

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv           

            

Synnerliga skäl           
Årets balanskravsresultat 1 618 212 619 417 439 739 1 021 676 39 739 

Balanskravsunderskott från tidigare år           

Summa 1 618 212 619 417 439 739 1 021676 39 739 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.  
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RESULTATRÄKNING Not 2021-07-31 2020-07-31 Prognos 2021 Budget 2021 

      
Verksamhetens intäkter      
Medlemsavgifter   6 946 066  6 769 667  11 908 000  11 873 000  

Övriga intäkter 2 18 624 908  22 441 978  31 920 000  27 000 000  

                 

Verksamhetens kostnader                

Personalkostnader 3 - 14 984 409  - 13 927 695  - 26 457 000  - 24 516 000  

Övriga externa kostnader   - 8 861 883  - 13 745 715  - 15 891 000  - 14 000 000  

                 

Avskrivningar 4 - 28 515  - 28 751  - 49 000  - 50 000  

 

Verksamhetens nettokostnader 
  

 

-23 874 807 

 

-27 702 161 

 

-42 397 000  

 

-38 566 000   
                    

Verksamhetens resultat   1 830 334  1 509 484  1 430 999  307 000  

                    

Finansiella intäkter   1 060  - 253  1 060  -    

Finansiella kostnader 5 - 79 015  - 117 199  - 300 000  - 300 000  

                    

Resultat efter finansiella poster   1 618 212  1 392 032  1 132 059  7 000  

                    

Årets resultat   1 618 212  1 392 032  1 132 059  7 000  
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Balansräkning Not 2021-07-31 2020-12-31 
  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Maskiner och inventarier 6 143 724   172 240   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Aktier 7 2 200 000   2 200 000   

Andelar i pensionsstiftelsen 8 9 346 000   9 346 000   

Summa anläggningstillgångar   11 689 724   11 718 240   

            

Omsättningstillgångar           

Kundfordringar   310 586   1 982 931   

Övriga fordringar   -2 752 597   2 183 958   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 7 801 300   7 810 305   

Kassa och Bank 10 76 018 653   86 130 570   

Summa omsättningstillgångar   81 377 942   98 107 764   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   93 067 665   109 826 004   
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Balansräkning Not 2021-07-31 2020-12-31 
  

  

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER           

            

Eget kapital           

Eget kapital 11 7 649 353   7 030 724   

Årets resultat   1 618 212   619 417   

Summa eget kapital   9 268 353   7 650 141   

            

Avsättningar           

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 7 701 083   7 494 000   

            

Skulder           

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   -295 102   -51 922 634   

Övriga kortfristiga skulder   -1 000 911   -1 505 364   

Skulder till olika projekt 13 -30 411 824   -24 769 775   

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 -44 390 392   -16 484 089   

Summa kortfristiga skulder   -76 098 229   -94 681 862   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   93 067 665   109 826 003   

            

  

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser          

          

Pensioner intjänade före 1998   7 508 000 7 508 000   

Löneskatt   1 821 441  1 821 441   

Redan betald löneskatt   449 295 449 295   
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 

-2021-07-31 

(7 mån) 

2020-01-01 

-2020-12-31 

  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Årets resultat   1 618 212   619 417   

            

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet           

Av- och nedskrivningar   28 515   49 095   

Gjorda avsättningar   207 083   556 000   

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   28 515   605 095   

            

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   6 436 668   2 885 704   

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -18 402 395   53 503 766   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -10 111 917   57 613 982   

            

Årets kassaflöde   -10 111 917   57 613 982   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   86 130 570   28 516 588   

Likvida medel vid årets slut   76 018 653   86 130 570   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 

till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först 

mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet driver 

själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via 

tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. 

Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt. 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i balansräkningen 

finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte någon löneskatteskuld 

redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som 

täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-12-

31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 

aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild avtalspension. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av konst 

görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska 

beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. 

  

  

Not 2 Verksamhetens intäkter 

      

       2021-07-31 2020-07-31    

        

Driftbidrag från staten 287 336 75 305   

Driftbidrag från kommuner och landsting 25 953 485 5 106 486   

EU-bidrag 78 106 8 705 682   

Kurser och konferenser 267 070 264 705   

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 76 860    

Övriga intäkter -8 037 949 8 289 800   

Summa verksamhetens intäkter 18 624 908 22 441 978   
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Not 3 Personalkostnader 

      

  2021-07-31 2020-07-31    

        

Styrelse och övrigt förtroendevalda -31 167 -28 380   

Anställda -10 264 073 -9 577 460   

Sociala avgifter -3 434 719 -3 072 895   

Pensionskostnader -1 254 450 -1 248 960   

Summa verksamhetens kostnader -14 984 409 -13 927 695   

        

  

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av 

anskaffningsvärdet. 

  

      

  2021-07-31 2020-07-31    

        

Avskrivning maskiner och inventarier -28 515 -28 751   

Summa avskrivningar -28 515 -28 751   

        

  

Not 5 Finansiella kostnader 

      

  2021-07-31 2020-07-31    

        

Räntekostnader -6 099 -5 699   

Ränta på pensionskostnader -72 916  -111 500   

Summa finansiella kostnader -79 015 -117 199   

        

  

Not 6 Maskiner och inventarier 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 756 639 756 639   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   

        

Ingående avskrivningar -584 400 -535 304   

Årets avskrivningar -28 515 -49 095   

Utgående ackumulerade avskrivningar -612 915 -584 399   

        

Utgående redovisat värde 143 724 172 240   
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

        

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göreborg, 17% 1 700 000 1 700 000   

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte Skövde, 

33% 500 000 500 000   

Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   

        

Andelsvärde Gryning Vård AB 201231 12 027 061 (19 380 491) 

Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 201231 1 968 116 (1 940 268) 

  

  

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Andelar i pensionsstiftelsen       

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000   

  9 346 000 9 346 000   

        

Marknadsvärde 201231 23 164 639 (21 456 480) 
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Kundfaktura 488 614     

Periodiserade lev fakturor enligt underlag 20 836 360 965   

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 7 291 850 7 449 340   

Redovisat värde vid årets slut 7 801 300 7 810 305   

        

  

Not 10 Kassa och bank 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Förbundets likvida medel 45 606 830 61 360 795   

Tillväxtprogrammets likvida medel 30 411 823 24 769 775   

  76 018 653 86 130 570   

        

  

Not 11 Eget kapital 
  2021-07-31 2020-12-31   

Eget kapital 

Ingående eget kapital 7 650 141 7 030 724   

Årets resultat 1 825 295 619 417   

Utgående eget kapital 9 475 436 7 650 141   

        

  

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  2021-07-31 2020-12-31   

Avsatt till pensioner       

Ingående avsättning 7 494 000 6 938 000   

Ränteuppräkning 45 000  72 000   

Basbeloppsuppräkning 28 000  119 000   

Nya utbetalningar -139 000 -238 000   

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 0 603 000   

Summa pensioner 7 701 000 7 494 000   

        

        

        

Upplysning om löneskatt       

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatteverket med 2 267 340  2 267 340   

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner 1 868 262 1 818 044   

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 399 078  449 296   
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Not 13 Skulder till olika projekt 
  2021-07-31 2020-12-31   

Tillväxtmedels olika projekt 11 083 937 15 790 823   

Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 9 850 474 3 763 582   

Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 9 477 413 5 215 369   

  30 411 824 24 769 774   

        

  

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Upplupna löner -28 608     

Upplupna semesterlöner 849 732 1 458 184   

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 356 000 754 251   

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 19 649 364 14 271 654   

Samordning statliga bidrag 23 404 828     

Övriga interimsskulder 159 076     

  44 390 392 16 484 089   
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Rapporter från verksamheten 
 
Regional utveckling 
Näringsliv 
Pandemin har fortsatt präglat näringslivsarbetet. I takt med att vaccineringen har ökat, har det 

lett till en ökad optimism bland företagen. Näringslivet i Skaraborg har överlag klarat sig bättre 

än förväntat under pandemin, förutom några branscher som har drabbats extra kraftigt. 

Under första halvåret har Förbundsdirektionen tagit beslut om långsiktiga uppdrag till Visit 

Skaraborg och Business Region Skaraborg för att stärka och utveckla näringslivsarbetet i 

Skaraborg. Det finns en Företagsakut i Skaraborg som drivs med Nyföretagarcentrum för att 

möta de behov som finns hos företagen i spåren av Corona-pandemin.  

Under våren beslutades den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Strategin pekar ut 

riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030. 

 

Business Region Skaraborg  
Business Region Skaraborg (BRS) arbetar proaktivt med att erbjuda service till primärt 
utlandsägda företag som vill expandera befintlig eller etablera sig i Skaraborg. I februari 
månad blev det klart att Semper som ägs av Hero Group etablerar ett nytt logistikcenter i 
Götene. Ett fokus har varit att realisera/lyfta fram potentiella siter som kan ta emot större 
etableringar. Beslut togs av Direktionen, om att Business Region Skaraborg får en annan 
förvaltningsform, i form av ett långsiktigt uppdrag med finansiering av delregionala 
utvecklingsmedel.  
  
Inflyttarservice 
Finansieringen av projekt Inflyttarservice säkrades under våren med stöd av VGR och 
Sparbankstiftelsen Skaraborg. Förberedelse inför upphandling av digitalt verktyg har gjorts. 
Innan sommaren blev rekrytering av projektledare klar, som börjar sin tjänst under hösten.  
 
Projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg 
Projektet har förlängts året ut och genomfört olika insatser/aktiviteter lokalt i kommunerna 
för att bidra till ett bättre företagsklimat. Det har genomförts digitala webbinarium med 
Svenskt Näringsliv, Kairos Future samt inom området brott och trygghet.  
 
Visit Skaraborg 
Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle har fått ett långsiktigt uppdrag i 
fyra år att driva och utveckla den samverkansplattform för besöksnäringen i Skaraborg som 
byggts upp för att marknadsföra Skaraborg. Under delåret har ett flertal nya 
produkter/paket lanseras inför sommaren och nya tekniska plattformar har utvecklats.  

 

Kompetensförsörjning  
Under våren färdigställdes Kompetensforums första Kompetensanalys i form av ett 

sammanfattande PM som grundar sig på ett större underlag med inspel från Skaraborgs största 

branscher inom privat och offentlig sektor. Tre kritiska kompetensutmaningar pekas ut för 

Skaraborg. Dessa är: Rätt utbildningar för nya tider, Matchning av utbud och efterfrågan samt 

Vem gör vad? Roller och ansvarsfördelning. PM:et har kommunicerats främst till utbildare och 

andra möjliggörare för insatser och åtgärder för att möta utmaningarna. Uppföljning sker i 

Kompetensforum 
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 Normkritisk genomlysning av strukturerna för kompetensförsörjning 
Processen kring Kompetensanalysen stärktes genom ett ESF-projekt upp under jan-juni 
genom ett samarbete med forskare som bidrog med olika perspektiv för att främja en mer 
jämställd arbetsmarknad. Forskarna analyserade Skaraborgs förutsättningar och 
genomförde två seminarier. Resultatet blev nio rekommendationer för Kompetensforum 
och kommunalförbundet i det kommande arbetet med kompetensförsörjning. 
 
Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg 
Projektet avslutas vid halvårsskiftet och har tillsammans med kommunerna, AF, IDC och 
VGR tagit fram en modell för effektiv samverkan kring kompetensfrågor, där 
möbelindustrin var testpilot. Slutrapporten levereras under september. 
 
Förstudie kring samverkan mellan Högskolan i Skövde och kommunerna 
En gemensam kartläggning har genomförts i syfte att undersöka förutsättningarna för en 
fördjupad samverkan. Efter genomförda kommundialoger samt kommunikation med tre 
specifika nätverk; kommunchefer, personalchefer samt näringslivschefer utkristalliserades 
tre potentiella utvecklingsområden. Styrgruppen valde att arbeta vidare med 1. Ökad grad 
av högskoleövergång samt 2. Stärka individer och befintligt arbetliv genom livslångt 
lärande. Nästa steg är att undersöka möjligheter till ett genomförandeprojekt i samarbete 
med Västra Götalandsregionen. 

 
Kultur 
Under våren 2021 har hela arbetet med strategisk kulturutveckling fortsatt digitalt. 
 

Förstudie Fritid 
En stor milstolpe under våren var att första delen av förstudie Fritid blev klar. Forskare 
Linda Lengheden har kartlagt anläggningar inom fritid samt tagit del av deltagarstatistik 
inom idrott och fritid. Förstudien förmedlar ett nuläge av anläggningar och vilka tar del av 
fritidsutbudet fördelat på kön och ålder. Förstudien ligger till grund för att utveckla 
kapaciteter hos kommuner och föreningar för att möte utmaningar i användningsmönster 
och behov. Förstudien är finansierad av DRUM-medel.  
 
Rurban Studio 
Projektet Rurban Studio avslutades i juni med ett slutseminarium. Projektet var ett 
samarbete mellan samhällsbyggnadschefer och kulturchefer, som möjliggjorde fyra 
kommuner att utveckla nytt gemensamt arbetssätt för att arbeta mer inkluderande när 
kommuner utvecklar områden i sin kommun. 3 av 4 kommuner förmedlar att de kommer 
fortsätta arbeta enligt den nya metoden och fortsätta utveckla ett tätare samarbete över 
sektorsgränser för att skapa hållbara samhällen. Projektet var finansierat av DRUM-
medel.  

 

Västra stambanegruppen 
Skaraborgs Kommunalförbund är kansliorganisation för föreningens Västra Stambanegruppen. 

Under våren har ny uppdragsledare påbörjat sin anställning och arbetet har fått en förnyad kraft 

i sitt påverkansarbete för en utbyggnation av järnvägen.  

 

Hållbar samhällsutveckling 
Under första delen av 2021 har projektet KomILand, där mobilitetstjänster testas på tre mindre 

orter i Skaraborg, fått klart att förlängas med två år och utvidgas till några fler orter. Pandemin 

har gjort att tjänsterna inte använts så mycket, och genom förlängningen kan lärdomar om hur 

tjänsterna verkligen påverkar människors tillgänglighet göras. 
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Arbetet i samhällsbyggnadskollegiet med att utforma en beslutsmodell för att bedöma platser 

för större etableringar slutfördes under våren 2021. 

 

Under delåret har ett gemensamt arbete kring kommande infrastrukturplaner för åren 2022–

2033 pågått. Hösten 2021 kommer remissversioner för både Regional plan och Nationell plan 

för infrastruktur. Skaraborg har i sitt arbete med planerna haft fokus på att fortsätta 

inriktningen att koppla upp nätverksstaden Skaraborg, och vårt omland, för effektiva hållbara 

gods- och persontransporter. Vårt inspel till kommande planer och vår inriktning visar på viljan 

att arbeta för överflyttning av gods till järnväg och sjöfart, och en ökad elektrifiering av de tunga 

transporterna. Inspelet ligger också i linje med Skaraborgs vilja att stärka våra viktiga 

transportstråk för väg, järnväg och sjöfart, samt hur de olika transportslagen kan kopplas 

samman i intermodala lösningar. Bra infrastruktur och tillgänglighet är också viktigt för 

näringslivets behov av kompetens, och att skapa ett större gemensamt LA-område i Skaraborg.  

 

Under våren 2020 har kollektivtrafikområdet hamnat i fokus främst p g a pandemin som 

inneburit runt en halvering av resandet. Den nya zonstrukturen för kollektivtrafiken, som 

infördes 4 november 2020, har fått marginell effekt på resandet. Konsekvenserna av pandemin 

och det minskade resandet ger nya samhällsutmaningar i omställningsarbetet för mer hållbara 

persontransporter. För Skaraborgs del blir det viktigt att agera kring hur kollektivtrafikens roll 

ser ut i olika geografier och för olika målgrupper. 

 
 

Kunskapsutveckling 
Under året har det varit ett särskilt fokus på de båda politiska uppdragen 1) Planering och 

dimensionering av gymnasieskolan och 2) Uppdrag kring obehöriga elever. Båda uppdragen 

hanteras av styrgrupper bestående av skolchefer samt representant från förbundet.  

 
Kombinationsutbildningar SFI 
Skaraborgs Kommunalförbund har tillfrågats av VGR att delta i det Skolverksägda ESF-
projektet Kombinationsutbildningar SFI. En kombinationsutbildning är en utbildning där 
studier i svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med 
studier i yrkesutbildning inom ramen för regionalt yrkesvux. Projektet syftar till att på 
nationell nivå identifiera vilka kombinationsutbildningar* som är funktionella, adekvata 
och framgångsrika. 
 
IMprove 
Skaraborgs ingår som en av fem regioner i Sverige i ett av SKR ägt projekt kallat IMprove. 
Projektets mål är att ta fram och pröva användbara och effektiva modeller som underlättar 
för unga, sent anlända att komma vidare från språkintroduktion till vidare studier. Det 
handlar om modeller för att tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer 
sammanhållna studievägar som i lika hög grad ger positiva effekter för kvinnor som för 
män.  Under den senaste tiden har projektverkstäderna inom IMprove börjat se vilka 
insatser som faktiskt gör skillnad. Exempel på detta är att redan från start planera för 
nästa steg och se till att övergångarna från Introduktionsprogrammen är sömlösa och 
kvalitetssäkrade, eller att redan från start matcha individer med den lokala 
arbetsmarknaden. 
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Fullföljda studier 2.0 
Projektet Fullföljda studier 2.0 (finansierat av RUN) har kommit halvvägs med goda och 
intressanta resultat kring kommunernas arbete med att motverka skolavhopp.  
 
 

Välfärdsutveckling 
Med anledning av pandemin har Skaraborgs Kommunalförbund fortsatt att bistå med 

samordning av främst vaccinering, i den samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i.  

I övrigt har arbetet inom välfärdsområdet löpt på i förväntad takt.  

 
Implementering av överenskommelsen för Barn och Unga samt Samordnad 
Individuell Plan (SIP)  
Implementeringen har genomförts brett med stöd av digitala konferenser.  
 
Kompetensförsörjning/ kompetensutveckling 
Utifrån kompetensförsörjningsbehovet av högre kompetens inom kommunal hälso- och 
sjukvård har en behovsanalys genomförts och ett åtgärdsarbete inletts.  
En modell avseende årlig analys av kompetensförsörjningsbehovet inom 
funktionshinderområdet har utarbetats där dialog med utbildningsorganisationer ingår. 
Ett arbete har inletts i samverkan mellan Västra Götalands kommuner för att samordna 
kompetenshöjande insatser riktat till personal inom välfärdsområdet. Vidare har en bred 
utbildningsinsats avseende Individbaserad Systematisk Uppföljning planerats i 
samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilken kommer inledas hösten 
2021. 
 
Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt arbetet med omställning till den 
nära vården  
Översynen av avtalet och omställning till Den nära vården har fått stort fokus. Kopplat till 
detta pågår ett särskilt arbete kring primära vårdinsatser. För att kunna verkställa 
samordning kring arbetet med omställningen har en tillfällig utökning om 50 % 
tjänstgöring under 2021 tillkommit, vilket finansieras med stöd av statliga medel.   
 
Psykisk hälsa 
Vidare har en kartläggning kring samsjuklighet och integrerade arbetssätt inletts för att 
identifiera behov och förslag på åtgärder. I Skaraborg har en aktivitetsplan för psykisk 
hälsa fastställts och det pågår en partsgemensam utveckling runt samverkanssvårigheter 
med psykiatrin. Regional plan för suicidprevention har fastställts och med detta har en 
struktur för framtagande av kommuners handlingsplaner tagits fram.  

 
 

Antagningskansliet 
Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i 

förhållande till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och 

gymnasieantagningen har genomförts. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja

Målsättningen är en budget i balans. Specifika
verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk
hushållning har inte fastställts av direktionen.
Uppföljning av bedriven verksamhet sker dock
i delårsrapporten.

1
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
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revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.

4
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli 2021. Resultatet för
perioden uppgår till 1,6  mnkr. Direktionen upprättar rapporten inom lagstadgad tid.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen
omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning (R17 Delårsrapport). Kommunalförbundet har gått med överskott under
första delen av år 2021. Detta beror på att omställningen till ett mer digitalt arbetssätt
gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterats. Särskilt
gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex
politiska möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Bedömningen
är att verksamheten kommer igång mer under andra halvåret 2021 med en något ökad
kostnadsmassa.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och
ekonomi är god. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 1,1 mnkr
till årets slut. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån
periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet balanskravet för
perioden.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunalförbundet har
följande iakttagelser noterats:

● Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse med ett bokfört värde om 9,3
mnkr. Marknadsvärdet per balansdagen 2020 uppgick till ca 23,2 mnkr. Andelen i
stiftelsen är bokförd som en finansiell anläggningstillgång. Förbundet bör
klargöra eventuell resultatpåverkan då pensionsstiftelsens medel
ianspråktas/förbrukas. Utredning avseende framtida redovisning och hantering
av pensionsstiftelsen pågår vilken bedöms kunna slutföras under andra halvåret
2021. Påverkan på balansräkningen kan ännu inte göras.
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Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

2021-09-03

Fredrik Carlsson Stefana Vasic
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbunds revisorer  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Skaraborgs kommunalförbund  DATUM  
Revisorerna  2021-09-15 

Sidan 1 av 2 

     
       
 Skaraborgs kommunalförbund 

Direktionen 
 
Respektive fullmäktige enligt förteckning 
nedan 

        
            
   
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2021-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för 
förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige 
numera ersatts av en direktion. 
 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det 
innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

✔ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det 
ekonomiska resultatet för perioden. 

✔ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2021. 

✔ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning 
finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker 
utifrån förbundets verksamhetsplan. Dessa planer utgör förbundets 
tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är 
kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-28 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/120 

§ 79 Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 
2021 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej 
verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna 
samt att överlämna densamma till 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 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/157, 

”Information om ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021”, 
2021-09-21 

✓ Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda gynnande beslut andra 
kvartalet 2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-09-13. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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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 
2021-09-13 
 
Ärendenummer 
2021/120 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Henrik Lennartsson     
0502-60 60 00 
henrik.lennartsson@tidaholm.se 
 
 
Information om ej verkställda gynnande beslut andra 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 gynnande beslut andra 

kvartalet 2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-09-13. 
 
Utredning 
Det har rapporterats 24 ej verkställda beslut om som avser dagverksamhet 
SoL kap 4 § 1. Merparten handlar om uppehåll i verkställigheten med 
anledning av pågående pandemi. Några beslut är nya och har inte varit 
verkställda, men alla får enskilda besök i hemmet av personal från 
dagverksamheten 
 
Fyra beslut gäller särskilt boende Sol kap 4 § 1 
Två av besluten handlar om att man fått vänta lite mer än tre månader innan 
erbjudande (3 månader och 18 dagar och 3 månader och 2 dagar). Båda 
dessa beslut är idag verkställda. 
De övriga två besluten har båda fått erbjudande men tackat nej. 
 
Fem beslut inom LSS - 
Två beslut om kontaktperson LSS  9 § 4 varav ett nu är verkställt vid 
rapporteringstillfället  
Två beslut gäller bostad med särskild service 9 § 9 här saknas ledigt boende.  
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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 

Ett beslut om daglig verksamhet 9 § 10 där det tagit mer än tre månader men 
där har det funnits dialog om att avvakta med insatsen efter semestern. 
 
Ett beslut SoL kap 4 § 1 gällande kontaktperson, där det saknats lämplig 
uppdragstagare 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att lägga rapporten om ej 
verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna 
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige för information. 
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From:                                 Bengt Karlsson
Sent:                                  Thu, 14 Oct 2021 11:39:36 +0000
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             Gruppledare

Hejsan Marie. 
Då anmäler socialdemokraterna Lena Andersson som gruppledare i kommunfullmäktige med Bengt 
Karlsson som ersättare. Skicka alltid mejl till båda. 
Med vänlig hälsning 
Bengt Karlsson 
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From: Anna Eklund
Sent: 13 okt 2021 01:10:29 +02:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: KF 25/10

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Liljegrahn <Johan.p.Liljegrahn@tidaholm.se> 
Skickat: den 13 oktober 2021 06:39
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: KF 25/10

Hej Anna!
Jag vill meddela att jag har förhinder att närvara på KF den 25/10.
Vi har också bytt gruppledare inom M med omedelbar verkan, jag är nu gruppledare och 
Ambjörn är vice.
Mvh
Johan

Skickat från min iPad
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, 

Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

  

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.  

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

Förvaltningsberättelse 
Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat.  

 
Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2021.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2021-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden 

som längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och 

app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras 

förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst 

Akut tolk tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 
Den 31 augusti 2021 hade förbundet 1 054 aktiva tolkar vilket är 150 tolkar färre jämfört med 

årsskiftet. Vid samma tidpunkt fanns 102 aktiva översättare jämfört med 94 vid årsskiftet. 30 

uppdragstagare var verksamma som både tolk och översättare och 64 tolkar var 

sjukvårdsauktoriserade. Under våren har registret för uppdragstagare gåtts igenom och ej aktiva 

uppdragstagare har avslutats vilket förklarar antalet färre tolkar. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 

ca 30 språk för översättare och tillgången på auktoriserade uppdragstagare är därför begränsad. 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare för att kunna möta 

kundernas behov. Under 2021 har, i likhet med 2020, flera redan etablerade tolkar sökt sig till 

förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna 

tolkar. Under våren 2021 genomgick 101 tolkar förbundets interna kurser på distans. Bland annat 

genomfördes ”Att tolka i skolan” vilket har varit en mycket efterfrågad kompetensutveckling. 

 

Då SRHR-utbildningen hittills inte kunnat genomföras på distans har denna utbildningsinsats inte 

kunnat erbjudas enligt plan under pandemin. Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra 

Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad, planerar dock att erbjuda utbildningen i 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på distans under hösten. Målsättningen är 

att förbundets samtliga tolkar ska inneha SRHR-kompetens därför genomgår normalt 60-80 

tolkar utbildningen per år. 

 

I samarbete med Västra Götalandsregionen har en ny utbildning genomförts; ”Att tolka vid 

psykisk ohälsa och sjukdom”. 20 tolkar deltog i pilotutbildningen. En utvärdering av 

utbildningsinsatsen pågår. 

 

Under våren skickades en enkät ut till förbundets tolkar i syfte att identifiera tolkarnas behov av 

kompetensutveckling. Som ett resultat av utfallet i enkäten kommer två nya utbildningar att 

erbjudas under hösten; ”Fördjupningskurs socialtjänst” och ”Fördjupningskurs i psykiatri”. 

 

                                                 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
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På grund av pandemin har inte några fysiska informationsträffar kunnat erbjudas till förbundets 

tolkar. Dock har fyra digitala informationsträffar istället genomförts under våren.  

 

Kunder 
Den 31 augusti 2021 hade förbundet 5 743 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 1 900 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99% av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 72 % av inköpen. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Från den 1 januari började den nya förbundsordningen gälla och förbundet fick då även tre nya 

medlemmar; Lysekil, Partille och Sotenäs. 

 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott har nu 

efterfrågan på tolk återgått till likvärdiga nivåer som innan pandemin bröt ut. Andelen 

distanstolkningar har väsentligen ökat under pandemin och den höga nivån har legat stabil under 

året. 

 

Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 

hemma och samtliga möten har genomförts på distans. Likaså har rekrytering, utbildning och 

informationsträffar för uppdragstagare skett på distans.  

 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform driftsattes innan sommaren Teams vilket 

ersatte Skype. Under hösten kommer den nya telefoniplattformen driftsättas och Microsoft 365 

inklusive Teams samtliga funktioner att implementeras i sin helhet. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2021 
Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 15 %.  

20 % ≥15 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 60 %. 

62,6 % ≥60 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 52 %. 
56 % ≥52 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

50 %. 

60,3 % ≥50 % 
 

 

 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Då distanstolkningen kraftigt ökat under 

pandemin har tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktisk tolktid. Detta har bidragit till en 

markant ökning av uppdrag som utförs av tolkar med högre kompetens och därmed bedöms 

målet avseende utbildade och kvalificerade tolkar uppnås.  

 

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag sjönk föregående år på grund av tekniska utmaningar i 

samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet. Rutiner har anpassats och systemet 

har stabiliserats vilket innebär att årets mål avseende tillsättningsgrad bedöms uppnås. Likaså 

bedöms andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster öka och målet därmed uppnås. 

 

Förbundets personal har under perioden i mycket ringa omfattning insjuknat i Covid-19. Sedan 

årsskiftet har majoriteten utav förbundets medarbetare och chefer arbetat på distans vilket 

troligtvis bidragit till en låg sjukfrånvaro. Målet bedöms uppnås.  

 

Målet avseende Hållbart Medarbetarengagemang (HME) förväntas uppnås då förra årets höga 

arbetsbelastning i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet nu stabiliserats.  

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2021 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2021 beräknas uppnås.  

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Implementeringen av nytt verksamhetssystem har skapat nya förutsättningar i förmedlingsarbetet. 

Under året har detta föranlett ett utvecklingsarbete av de olika arbetsprocesserna samt en översyn 

och till viss del anpassning av bemanningen.  

 

I takt med att det nya verksamhetssystemet fungerar allt bättre har arbetsmiljösituationen avsevärt 

förbättrats för samtliga medarbetare och chefer inom förbundet. Den positiva utvecklingen syns 

tydligt i Winningtemp. Utvecklingen av arbetsmiljön följs kontinuerligt i verktyget och olika typer 

av insatser görs såväl i grupp som på individnivå i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Förbundet har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om distansarbete vilket 

inneburit att samtliga medarbetare som haft förutsättningar och så önskat har givits möjligheten 

att arbeta på distans. Likaså har förbundets samtliga möten under året genomförts på distans. 

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2021 hade förbundet 54 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 45 

kvinnor och 9 män. Vid samma tidpunkt var en tillsvidareanställd studieledig och tre 

föräldralediga varav två är partiellt föräldralediga. 

 

Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har fram till 31 augusti arbetat tid motsvarande 38,9 

årsarbetare (åa) vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har minskat med motsvarande 

3,8 åa från samma period föregående år och uppgår nu till 3,3 åa. Totalt har antalet arbetade 

timmar som utförts under perioden januari - augusti 2021 motsvarat 42,2 åa, vilket är 0,6 åa fler 

än samma period föregående år.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 

2017 37,2 5,3 1,9 44,4 
Tabell 1 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Som ett led i förbundets kvalitetssäkring pågår ett ständigt arbete för att anpassa bemanningen 

efter verksamhetens behov. I avvaktan på implementering av nytt verksamhetssystem har 
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bemanningen generellt hållits nere i förbundet. Nya behov har uppstått i verksamheten vilket 

medfört att tidigare vakanta förmedlartjänster nu tillsats.  

 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93,3 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för årets första 

fem månader var 4,2 % 

vilket är betydligt lägre 

jämfört med de senare åren. 

Den låga sjukfrånvaron tros 

ha en koppling till att 

majoriteten av förbundets 

medarbetare och chefer 

sedan årsskiftet arbetat på 

distans. Inom förbundet 

finns idag ingen långtidssjukfrånvaro och 

inte heller några signaler på arbetsrelaterad 

ohälsa. Kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.  

 

Förväntad utveckling 
Omvärld 
I slutet av 2020 var andelen flyktningar 26,4 miljoner människor vilket är en ökning med 0,4 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.4 

 

Migrationsverkets tidigare prognoser har 

utgått från bestämmelserna i den tillfälliga 

lagen om uppehållstillstånd. Den 20 juli 2021 

trädde den nya migrationslagstiftningen i kraft 

i form av ändrade regler i utlänningslagen och 

ersatte därmed den tillfälliga lagen. 

Migrationsverkets prognos i juli har utgått 

från den nya lagstiftningen samt de successivt 

minskade reserestriktionerna inom EU. 

Migrationsverket sänker sin prognos avseende 

asylsökande till 11 000 – 18 000 med 

anledning av osäkerheten kring pandemins 

utveckling under hösten samt att det varit färre asylsökningar hittills i år än förväntat.5 

                                                 
4 Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/. Hämtat 
2021-09-03. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-07-30. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.1e3c881817af0b0c905b2/1627635511217/Migrationsverkets%20pr
ognos%20juli%202021%20P3-21.pdf. Hämtat 2021-08-23. 

Figur 4 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2021-08-31 
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Figur 3 Sjukfrånvaro januari-juli 2019-2021 
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Nuläge 
Under januari – augusti 2021 har förbundet 

utfört drygt 217 000 tolkuppdrag, jämfört 

med ca 189 000 uppdrag motsvarande period 

föregående år. Året innan pandemin bröt ut 

hade förbundet utfört ca 224 000 uppdrag. 

Delårets resultat är därmed över förväntan då 

pandemin fortfarande påverkar samhället. 

Förbundet har förmedlat tjänster på 115 olika 

språk. De mest efterfrågade språken är 

fortsatt arabiska och somaliska vilka 

tillsammans utgör hälften av antalet uppdrag. 

Persiska, tigrinja, dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), och sorani följer 

därefter. De tio största språken utgör 

drygt 80 % av de utförda uppdragen. Under 

året har andelen uppdrag på tigrinja ökat 

vilket innebär att de nu procentuellt har gått om dari. 

 

Förväntad utveckling 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 28 000 fler uppdrag än föregående år. Ökningen tros 

främst bero på att samhället till viss del anpassat sina verksamheter utifrån pandemisituationen 

samt att fler och fler nu är vaccinerade. Troligt är att nuvarande efterfrågan på tolk kommer att 

hålla i sig även under hösten. Sannolikt borde det generella inflödet av tolkbehövande öka i takt 

med att fler och fler vaccineras och att pandemin förhoppningsvis ebbar ut. Huruvida den 

rådande situationen i Afghanistan kommer att påverka inflödet av tolkbehövande i Sverige är just 

nu svår att förutse. Då migrationsfrågan generellt har en viktig plats i samhällsdebatten återstår att 

se vad kommande val eventuellt kommer att innebära för tolkefterfrågan i Sverige. 

 

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag uppgår till 99,1 % vilket är något lägre jämfört med 

föregående år. Den lägre tillsättningsgraden är främst ett resultat av tekniska problem i det nya 

verksamhetssystemet. Då nya rutiner utarbetats under året har tillsättningsgraden sakta ökat 

under sommaren och bedöms så fortsätta under hösten.  

 

Andelen telefontolkningar har till följd av pandemin under året varit den dominerande 

tolktjänsten. Detta har inneburit att tolkarnas resor avsevärt minskat. Som en följd av färre resor 

gynnas miljön och kundernas tolkkostnader minskar. Tolkarnas tillgängliga tid har även kunnat 

nyttjas effektivare till faktiskt tolktid. Detta resulterar i sin tur i att tolkar med högre kompetens 

kan utföra fler uppdrag. Vid distanstolkning ökar även möjligheten för förbundet att anlita tolkar 

från hela landet. För att bibehålla fördelarna med distanstolkning uppmuntras förbundets kunder 

att fortsätta nyttja telefontolkningstjänsten. Även skärmtolkning har ökat under året. Främst har 

denna tjänst hittills nyttjats inom skolan dock används den även i digitala vårdmöten. 

Skärmtolkning förväntas öka över tid och platstolkningen kommer troligen även framgent få stå 

tillbaka för telefontolkningens olika fördelar.    

 

Figur 6 Språkfördelning 
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Figur 5 Språkfördelning 2021 
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Rekrytering av nya uppdragstagare, och vidareutbildning av befintliga, sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov. Under pandemin har såväl en digitalisering påbörjats av 

rekryteringsprocessen som att kompetensutveckling för tolkarna har erbjudits på distans. Genom 

en digitaliserad rekryteringsprocess förenklas rekryteringsförfarandet och distansutbildningar 

möjliggör för fler tolkar, oavsett bostadsort, att ta del av den kompetensutveckling som 

förbundet erbjuder. Digitaliseringsprocessen förväntas fortsätta och distansutbildning kommer 

med stor sannolikhet fortsatt vara ett alternativ till fysiska möten.  

 

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. 

Fokus ligger på kvalitet istället för kvantitet av tolkar. Utmaningen blir därmed i allt större 

utsträckning att skapa goda förutsättningar för tolken så att förbundet kan attrahera och behålla 

professionella tolkar. Samarbete sker med externa leverantörer avseende såväl grundutbildning 

som vidareutbildning för tolkar. Samarbetet har fallit väl ut och flera aktiviteter är planerade för 

hösten.  

 

Sedan hösten 2020 levererar förbundet tolk till 1177, Västra Götalandsregionen. Då 1177 har 

specifika behov sker leveransen genom en underleverantör. Då befintligt avtal med 

underleverantören löper ut innan årsskiftet pågår en upphandling som förväntas vara klar under 

hösten.  

 

Under året har injustering av förbundets nya verksamhetssystem pågått. Fortfarande kvarstår 

delar för att säkerställa funktionaliteten i systemet. Arbetet beräknas fortgå under hösten.  

 

Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform driftsattes innan sommaren Teams vilket 

ersatte Skype. Under hösten kommer den nya telefoniplattformen driftsättas och Microsoft 365 

inklusive Teams samtliga funktioner att implementeras i sin helhet. 

 

2020 kvalitetscertifierades förbundet enligt FR2000. Under hösten kommer en revision 

genomföras för fortsatt certifiering. 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, 

avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter 

redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad 

som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning 

av inventarier sker på fem år. Nyttjandetiden avseende immateriella tillgångar har omprövats och 

avskrivningstiden har ändrats till fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

  

Resultaträkning 
Belopp i tkr      

 Not 
21-01-01 
21-08-31 

20-01-01 
20-08-31 

Prognos  
helår 2021 

Budget  
helår 2021 

      
Verksamhetens intäkter 1 131 487  121 975  200 268 216 000  

Verksamhetens kostnader 2 -125 963  -118 593  -195 060 -214 392  

Avskrivningar 3 -1 111  -446  -3 147 -1 573  

      
Verksamhetens nettokostnader 4 413  2 936  2 061 35 

      
Finansiella intäkter 4 2  1  7 7  

Finansiella kostnader 5 -33  -28  -42 -42  

      
Resultat före extraordinära poster 4 382  2 909  0 0 

      
Extraordinära poster  0 0  0 0 

      
Redovisat resultat  4 382  2 909  2 026  0  
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Balansräkning 
Belopp i tkr    

 Not 2021-01-01 2020-01-01 

TILLGÅNGAR  2021-08-31 2020-12-31 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 10 765  11 827  

Inventarier 7 215  264  

Summa anläggningstillgångar  10 980  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 27 500  39 478  

Likvida medel 9 22 641  13 494  

Summa omsättningstillgångar  50 141  52 972  

    
Summa tillgångar  61 121  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 382  3 465  

Summa eget kapital  38 712  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 22 410  30 734  

Summa skulder  22 410  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  61 121  65 063  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     
 Not 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

  2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 10 4 382  2 909  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 111  446  1 002  

     
Medel från verksamheten     
före förändring av rörelsekapital  5 493  3 355  4 467  

     
Minskning kortfristiga fordringar  11 978  13 628  1 682  

Minskning kortfristiga skulder  -8 324  -10 127  -842  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 147  6 856  5 307  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0  -10 087  -10 086  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  -10 087  -10 086  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 0  0  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  0  

     
Årets kassaflöde  9 147  -3 231  -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494  18 273  18 273  

     
Likvida medel vid periodens slut 9 22 641  15 042  13 494  
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Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

  2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 131 479 121 792  195 300  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i 
samband med pandemin  171  171  

 Övriga intäkter 9 12  16  

 Summa 131 487 121 975  195 487  

     
     

2 Verksamhetens kostnader    
 Direktionskostnader 249 227  387  

 Sociala avgifter direktion 100 87  152  

 Personalkostnad 14 081 14 057  21 810  

 Sociala avgifter personal 4 723 4 387  6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 83 636 76 763  124 662  

 Sociala avgifter tolkar 15 867 15 319  25 768  

 Tolkutbildning 239 263  395  

 Lokalkostnader 2 439 2 325  3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 1 669 2 793  3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  84 161  277  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 803 2 138  3 579  

 Summa 125 890 118 520  190 875  

     
 Ersättning för revisorer    
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 73 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget, sakkunniga 0 0 0  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 73 73  110  

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 1 111 446  1 002  

 Summa 1 111 446  1 002  

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 1  2  

 Summa 2 1  2  

     
5 Finansiella kostnader    

57



 

  20 (24) 

 Räntekostnad  0 0  0  

 Övriga finansiella kostnader 33 28  37  

 Summa 33 28  37  

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 0 12 758  2 671  

 Omklassificering 0 0  -2 671  

 Summa 0 12 758  0  

     
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassificering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -1 063 -398  -930  

 Utgående bokfört värde 10 765 -398  11 827  

     
7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600  1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  -1 265  

 Årets investering 0 0  0  

 Årets avskrivning -48 -48  -72  

 Summa 215 287  264  

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 13 396 12 764  23 973  

 Div. kortfristiga fordringar -1 149  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 105 14 619  15 505  

 Summa 27 500 27 532  39 478  

     
9 Kassa och bank    

 Bank 22 641 15 042  13 494  

 Summa 22 641 15 042  13 494  

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 868  27 867  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar 0 0  0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 868  27 867  

 Årets/periodens resultat 4 382 2 909  3 465  
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 Andelskapital, medlemskommuner 2 997 2 997  2 997  

 Summa 38 712 33 774  34 329  

     
11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 798 1 382  2 617  

 Moms 5 580 4 948  7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 638 3 464  6 575  

 Skulder till anställda -6 3  0  

 Upplupna semesterlöner 735 840  1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 9 856 10 202  12 450  

 Övriga upplupna kostnader 808 608  126  

 Summa 22 409 21 447  30 734  

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2021. 

     
12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 0 

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 Summa 0 0 0 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är lagd utifrån 325 000 uppdrag och prognosen för helår 2021 baseras på ca 336 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 
Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och förväntas under hösten ha en fortsatt 

hög efterfrågan på tolkuppdrag. Trots en ökning av uppdragen är utfallet för såväl 

förmedlingsintäkter som arvodeskostnader lägre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

levererat markant fler uppdrag på distans och att denna tjänst ger en lägre intäkt men också 

genererar en lägre kostnad för förbundet.  

 

Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat vilket är en effekt av att direktionsmötena 

på grund av pandemin genomförts på distans. Prognosen för direktionskostnader är baserat på 

att även höstens möten genomförs på distans.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en något lägre 

bemanning än budgeterat. Förbundet har också haft en generell minskning av övriga 

personalkostnader som till exempel minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till 

följd av pandemisituationen. Personalkostnaderna förväntas fortsätta vara lägre än budgeterat 

även under hösten vilket gör att helårsprognosen är lägre än budget.  

 

Knappt en fjärdedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror på att flertalet utbildningsinsatser tvingats ställas in på grund av pandemin. 

Likaså har inte budget för deltagande på mässor och andra event nyttjas av samma anledning.  

Förbundet har dock erbjudit flertalet distansalternativ avseende utbildning och 

informationsträffar under året. Även om restriktionerna lättar under hösten avseende fysiska 

sammankomster och förbundet kan genomföra aktiviteter på plats är helårsprognosen att knappt 

hälften av budgetposten kommer nyttjas.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Dock är 

helårsprognosen avseende IT-kostnader högre än budgeterat vilket är ett resultat av att fler 

tolkuppdrag än budgeterat beräknas utföras under året. Förbundet debiteras per tolkuppdrag av 

systemleverantören. 

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beroende på att 

förbundet haft stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet avseende såväl 

juridiskt stöd som systemutveckling. Även konsultkostnader för upphandlingsstöd i samband 

med telefoniupphandling blev högre än budgeterat. Den ökade kostnaden grundar sig framförallt 

i ett mer omfattande upphandlingsarbete än vad som ursprungligen beräknats. Under hösten 
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kommer ett fortsatt behov av konsultstöd avseende såväl verksamhetsutveckling som 

upphandling kvarstå. Den totala helårsprognosen avseende konsulttjänster är därför högre än 

budgeterat.  

 

I samband med delårsbokslutet har nyttjandetiden omprövats för immateriella tillgångar. 

Avskrivningstiden har ändrats till fyra år vilket resulterar i ökade avskrivningar resterande del av 

året. Helårsprognosen avviker därför mot budget.  

 

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är 2 mkr. 

 

INTÄKTER 
Utfall  

jan-aug 2021 
Budget  

jan-aug 2021 
Prognos  

helår 2021 
Budget  

 helår 2021 

Förmedlingstjänster 131 479 144 000 200 256 216 000 

Övriga Intäkter 9  12 0 

Summering 131 488 144 000 200 268 216 000 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 349 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 973 21 840 30 800 32 760 

Arvoden uppdragstagare 99 333 112 585 152 195 168 877 

Tolkutbildning 239 1 000 600 1 500 

Lokalkostnader 2 451 2 475 3 712 3 712 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 669 1 609 2 555 2 413 

Inventarier, förbrukningsmaterial 73 235 200 352  

Administrativa och konsulttjänster 2 876 2 385 4 233 3 578 

Finansiella kostnader 1 143 1 072 3 147 1 608 

Summering 127 106 144 000 198 242 216 000 

RESULTAT 4 382 0 2 026 0 

Tabell 2 Utfall mot budget per 2021-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2021   

 

Förbundets investeringsverksamhet 
I samband med delårsbokslutet omprövas nyttjandetiden för immateriella tillgångar. 

Avskrivningstiden ändras till fyra år och investeringen kommer därmed att vara helt avskriven 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 
  

61



 

  24 (24) 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-09-24  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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Sammanfattning   
  

PwC   har   på   uppdrag   av   kommunalförbundets   förtroendevalda   revisorer   översiktligt   
granskat   kommunalförbundets   delårsrapport   för   perioden   2021-01-01   –   2021-08-31.   
Uppdraget   ingår   som   en   obligatorisk   del   av   revisionsplanen   för   år   2021.   

Med   utgångspunkt   från   ställda   revisionsfrågor   lämnas   följande   sammanfattande   
revisionella   bedömning   per   revisionsfråga:   

  

  

  

  

  

  

  

1   

Revisionsfråga   Bedömning     

Har   delårsrapporten   
upprättats   enligt   lagens   krav   
och   god   redovisningssed?   

Ja   

  
  

Är   resultaten   i   
delårsrapporten   förenliga   
med   de   av   direktionen   
fastställda   målen   för   god   
ekonomisk   hushållning,   
d.v.s.   finns   förutsättningar   
att   målen   kommer   att   
uppnås?   

Ja   
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Inledning   
Bakgrund   

Direktionen   ska   behandla   minst   en   delårsrapport   per   år.   I   samband   med   direktionens   
behandling   av   delårsrapporten   ska   även   revisorerna   bedöma   resultatet   i   
delårsrapporten.   Denna   granskning   utgör   underlag   för   det   utlåtande   som   revisorerna   
ska   lämna   till   direktionen.   

Delårsrapporten   ska   omfatta   en   period   av   minst   hälften   och   högst   två   tredjedelar   av   
räkenskapsåret   och   den   ska   innehålla   en   översiktlig   redogörelse   för   utvecklingen   av   
kommunalförbundets   verksamhet   och   resultat   sedan   föregående   räkenskapsårs   utgång.   

Revisionsobjekt   är   direktionen   som   är   ansvarig   för   delårsrapportens   upprättande.   Vårt   
ansvar   är   att   granska   delårsrapporten   utifrån   god   sed.   

Syfte   och   revisionsfrågor   

Granskningen   ska   besvara   följande   revisionsfrågor:   

● Har   delårsrapporten   upprättats   enligt   lagens   krav   och   god   redovisningssed?   

● Är   resultaten   i   delårsrapporten   förenliga   med   de   av   direktionen   fastställda   målen   för   
god   ekonomisk   hushållning,   d.v.s.   finns   förutsättningar   att   målen   kommer   att   
uppnås?   

Revisionskriterier   

Granskningen   av   delårsrapporten   omfattar:   

● Översiktlig   granskning   av   den   finansiella   delen   av   delårsrapporten   per   2021-08-31,   

● Förvaltningsberättelsens   innehåll,   

● Hur   kommunalförbundet   redovisar   hur   väl   det   prognostiserade   resultatet   är   förenligt   
med   målen   för   god   ekonomisk   hushållning   (finansiella   och   verksamhetsmässiga   
mål).   

Granskningen   utgår   från   Vägledning   4,   Granskning   av   delårsrapport,   utgiven   av   
Sveriges   kommunala   yrkesrevisorer   (SKYREV).   Granskningen   sker   genom   analytisk   
granskning   och   intervjuer   med   nyckelpersoner   som   är   ansvariga   för   delårsrapportens   
upprättande.   

En   översiktlig   granskning   har   en   annan   inriktning   och   en   betydligt   mindre   omfattning   
jämfört   med   den   inriktning   och   omfattning   som   en   revision   enligt   ISA   och   god   
revisionssed   i   övrigt   har.   Detta   PM   är   skrivet   i   avvikelseform   och   omfattar   våra   mest   
väsentliga   iakttagelser   och   bedömningar.   

3   
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Den   granskade   delårsrapporten   fastställdes   av   direktionen   2021-09-24.Rapportens   
innehåll   har   sakgranskats   av   förbundsdirektör   och   redovisningschef.     
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Granskningsresultat   
Lagens   krav   och   god   redovisningssed   

Iakttagelser   
Den   upprättade   delårsrapporten   omfattar   perioden   januari   –   augusti.   Resultatet   för   
perioden   uppgår   till   4   382   mnkr.   Direktionen   har   fastställt   delårsrapporten   inom   
lagstadgad   tid.     

  

Bedömning   
Grundat   på   vår   översiktliga   granskning   har   det   inte   kommit   fram   några   omständigheter   
som   ger   oss   anledning   att   anse   att   delårsrapporten   för   kommunalförbundet   
Tolkförmedling   Väst   inte,   i   allt   väsentligt,   är   upprättad   i   enlighet   med   lagens   krav   och   
god   redovisningssed   i   övrigt.   Bedömningen   i   delårsrapporten   är   att   balanskravet   
kommer   att   uppfyllas   för   år   2021.   

God   ekonomisk   hushållning   

Iakttagelser   
Mål   

I   delårsrapporten   görs   en   avstämning   mot   årsprognosen   avseende   
kommunalförbundets   finansiella   och   verksamhetsmässiga   mål   som   fastställts   i   budget   
2021.   

Av   redovisningen   framgår   att   samtliga   av   de   finansiella   målen   prognostiseras   att   
uppfyllas.   

Av   redovisningen   framgår   att   samtliga   av   verksamhetsmålen   prognostiseras   att   
uppfyllas.   

  

Bedömning   

Grundat   på   vår   översiktliga   granskning   av   delårsrapportens   återrapportering   har   det   inte   
kommit   fram   några   omständigheter   som   ger   oss   anledning   att   anse   att   det   
prognostiserade   resultatet   inte   skulle   vara   förenligt   med   de   finansiella   mål   som   
direktionen   fastställt   i   budget   2021.   

Grundat   på   vår   översiktliga   granskning   av   delårsrapportens   återrapportering   har   det   inte   
kommit   fram   några   omständigheter   som   ger   oss   anledning   att   anse   att   det   
prognostiserade   resultatet   inte   skulle   vara   förenligt   med   de   verksamhetsmål   som   
fullmäktige   fastställt   i   budget   2021.     
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Rekommendationer   
        Vi   rekommenderar   direktionen    att   till   årsskiftet,   tillse   att:   

● inbetalning   av   medlemskapital   sker   av   nya   medlemmar   som   tillkommit   1   januari.   
Belopp   uppgår   till   ca   62   tkr   och   har   inte   bedömts   väsentligt   för   delårsbokslutet.     

  

Vi   informerar   om   ändrad   nyttjandetid   för   verksamhetssystemet   som   ändrats   från   åtta   år   
till   fyra   år   vilket   kommunalförbundet   har   upplyst   om   i   delårsrapporten.     

  

  

2021-   den   dag   som   framgår   av   min   elektroniska   underskrift   
  
  

  

Gunilla   Lönnbratt Fredrik   Carlsson   
___________________________ ___________________________  
Uppdragsledare Uppdragsledare   

  
  

Denna   rapport   har   upprättats   av   Öhrlings   PricewaterhouseCoopers   AB   (org   nr   556029-6740)   (PwC)   på   uppdrag   
av   Kommunalförbundet   Tolkförmedling   Väst    enligt   de   villkor   och   under   de   förutsättningar   som   framgår   av   
uppdragsavtal.   PwC   ansvarar   inte   utan   särskilt   åtagande,   gentemot   annan   som   tar   del   av   och   förlitar   sig   på   hela   
eller   delar   av   denna   rapport.     
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2021/247 

§ 208 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun januari – 
augusti år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
upprättad delårsrapport samt att lägga den till handlingarna. 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att, i samband 
med de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera 
åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner är enligt lag skyldiga att upprätta en årsredovisning och en 
delårsrapport för varje räkenskapsår.   

Delårsrapporten inkluderar en samlad bedömning av kommunens 
måluppfyllnad efter åtta månader. Enligt uppföljningen har kommunen fyra 
gula mål, ett rött mål och ett grönt mål. 
 
Delårsrapporten inkluderar upprättad resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och kommunkoncernen.   
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.  
 
Prognoserna från social- och omvårdnadsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden indikerar överskott mot respektive budget medan 
prognoserna från kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
indikerar underskott.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden inte 
har inkommit med en åtgärdsplan i sin rapport. Nämnden hänvisar till att det 
skulle få en negativ påverkan på förmågan till återgång vid normalläge i 
verksamheten då restriktionerna tillåter. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin 
rapport inkommit med en åtgärdsplan. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att det prognostiserade underskottet och effekterna av 
åtgärdsplanen inte uppnår en budget i balans.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsprinciper ska nämnd vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade 
budgetram och är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Budgeten för år 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,1 % av skatter och bidrag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 41,9 miljoner kronor vilket 
är ett överskott mot budget på 24,9 miljoner kronor. Det motsvarar 5,0 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till 
handlingarna. 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa 
och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari - augusti 2021”, ekonomichef Henrik Johansson, 
2021-09-17. 

✓ Rapport ”Delårsrapport – Augusti 2021 (Tidaholms kommun). 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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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 
2021-09-17 
 
Ärendenummer 
2021/247 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari - augusti 2021 
 
Ärendet 
Enligt gällande lag (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
så är kommuner skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje 
räkenskapsår enligt 4-12 kap. och en delårsrapport enligt 13 kap. Lag 
(2019:986).    

Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med 
delårsbokslut och årsredovisning.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Rapport ”Delårsrapport – Augusti 2021 (Tidaholms kommun). 

 
Utredning 
Strategiska mål – uppfyllnad 
 
Delårsrapporten inkluderar en samlad bedömning av kommunens 
måluppfyllnad efter 8 månader. Enligt uppföljningen har kommunen 4 gula mål 
1 rött mål och 1 grönt mål. 
 
Ekonomiskt utfall  
 
Delårsrapporten inkluderar upprättad resultat-, balansräkning och 
kassaflödesanalys för kommunen och kommunkoncernen.   
 
Helårsprognos 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar en budget i balans.  
 
Prognoserna från social- och omvårdnadsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden indikerar överskott mot respektive budget.  
 
Prognoserna från kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
indikerar underskott mot respektive budget.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att kultur- och fritidsnämnden 
inte har inkommit med en åtgärdsplan i sin rapport. Nämnden hänvisar till att 
det skulle få en negativ påverka på förmågan till återgång vid normalläge i 
verksamheterna, då restriktioner tillåter. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin 
rapport inkommit med åtgärdsplaner. Kommunledningsförvaltningen kan 
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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 

konstatera att det prognostiserade underskotten och effekterna av respektive 
åtgärdsplan för 2021 uppnår inte en budget i balans.  
 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsprinciper ska nämnd vidta 
åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade 
budgetram och är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om anställningsrestriktioner som gäller tills 
beslutet hävs.  
 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
% av skatter och bidrag.  
 
Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 41,9 miljoner kronor, vilket 
är ett överskott mot budget på 24,9 miljoner kronor. Det motsvarar 5,0 procent 
av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god 
ekonomisk hushållning.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
- godkänna upprättad delårsrapport samt att lägga den till 

handlingarna. 
- Kommunstyrelsen beslutar att: 

- uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå 
budget i balans. 

 
Sändlista 
Alla nämnder 
Revisorerna  
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 

Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 

årsredovisning. Denna delårsrapport avser perioden 1 januari – 31 augusti 2021. 
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2 Sammanfattning 
Under det första delåret 2021 har pandemin covid-19 påverkat kommunens samtliga 

nämnder och förvaltningar. Pandemin har medfört en ökad arbetsbelastning inom 

omvårdnad, skola och barnomsorg. Verksamheter inom socialtjänst, äldreomsorg, 

kultur och fritid har bedrivits med olika anpassningar, begränsningar eller hållit stängt. 

Samhällsbyggnadsnämnden har upplevt svårigheter att utföra arbetsuppgifter som 

kräver fysisk närvaro. Tjänstepersoner i kommunen har till stor del arbetat hemifrån. 

Kommunen har även haft en högre andel sjukfrånvaro än normalt med anledningen av 

pandemin. 

Andelen invånare som har behov av insatser från social- och omvårdnadsnämnden ökar 

och nämndens prognos är att behoven kommer fortsätta öka. Det handlar om insatser 

till barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt äldre. Samtidigt har 

kommunen svårt att rekrytera tillräckligt med kompetent personal till berörda 

verksamheter. Inom barnomsorg och skola sjunker andelen behöriga pedagoger. 

Kommunen har även här svårt att rekrytera behörig personal till alla vakanta tjänster. 

Att rekrytera och behålla kompetent personal är en fråga som lär bli allt viktigare för 

kommunen under kommande år. 

Kommunfullmäktige har antagit sex strategiska mål för år 2021. Uppföljningen visar att 

tre strategiska mål är delvis uppnådda samt att två strategiska mål är ej uppnådda under 

det första delåret. Pandemin har i flera avseenden påverkat måluppfyllelsen negativt, då 

vissa planerade verksamheter och aktiviteter ej har kunnat genomföras enligt plan. 

Helårsprognosen för Tidaholms kommun är ett resultat på 41,9 miljoner kronor, 

jämfört med budget på 17,0 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 24,9 miljoner 

kronor. Prognosresultatet motsvarar 5,0% av skatter och bidrag vilket innebär att 

kommunen uppnår det finansiella målet avseende resultatet  för god ekonomisk 

hushållning om 2,0% av skatter och bidrag. 

Delårsresultatet för januari till augusti 2021 uppgår till 49,5 miljoner kronor. Resultatet 

är 12,3 miljoner högre jämfört med för samma period föregående år. Detta beror på 

främst ökade intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag.  Kommunens 

nettokostnader är 4,1 miljoner högre jämfört med föregående år. För 

kommunkoncernen uppgår delårsresultatet till 61,0 miljoner kronor vilket är 7,7 

miljoner högre än för delåret 2020. Förbättringen beror främst på det högre resultatet 

i kommunen. 

Prognosen i delårsrapporten avseende god ekonomisk hushållning visar på att 

kommunen inte når målet om en god ekonomisk hushållning. Denna bedömning bygger 

på att kommunen har uppnått eller delvis uppnått 3 strategiska mål samt att två 

strategiska mål bedöms ej uppnådda. De finansiella målen avseende kommunens 

soliditet och resultat är uppnådda. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Förvaltningsberättelse Tidaholms kommun 

3.1.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemi 

Även under våren 2021 har samtliga politiska sammanträden i kommunen genomförts 

digitalt på distans på grund av pandemin covid-19. Rekommendationen att arbeta 

hemifrån i så stor utsträckning som möjligt har medfört att kommunens 

tjänstepersoner huvudsakligen har arbetat hemifrån. Rekommendationen hävs den 29 

september, vilket möjliggör återgång till arbete i ordinarie lokaler. Detta kommer att 

ske gradvis utifrån riskanalyser. 

Under våren erbjöds äldre vaccin mot covid-19. Detta medförde en ökad trygghet för 

brukare och personal inom äldreomsorgen. I september 2021 kvarstår ännu 

rekommendationer kring hygienrutiner, att hålla avstånd samt att bära 

skyddsutrustning. Både personal och brukare har vant sig vid detta men ser fram emot 

en mer normal tillvaro. 

Flera verksamheter inom social- och omvårdnadsnämnden har hållits stängt, eller 

bedrivits på alternativa och begränsade sätt för att undvika smittspridning. Detsamma 

gäller verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Smittsäkra 

sommarlovsaktiviteter och sommarkollo har dock genomförts. Badhuset har sedan 

årsskiftet hållit stängt för allmänheten, men har nu öppnat igen. I månadsskiftet 

augusti/september beslutade social- och omvårdnadsnämnden att häva alla tidigare 

lokalt fattade beslut om stängning av verksamheter med anledning av covid-19. Vissa 

verksamheter och aktiviteter sker dock fortsatt i mindre skala, allt anpassat efter 

gällande smittskyddsregler. 

En stor del av IT-enhetens arbete under året har präglats av de åtgärder som vidtagits 

under pandemin covid-19. Ett ökat behov av teknisk utrustning och digitala lösningar 

för distansarbete har medfört att enheten har ställt om sitt arbetssätt för att stödja 

förvaltningarna. Enheten har även ordnat nya tekniska lösningar för att fortsatt kunna 

genomföra digitala politiska möten. Pandemin har också medfört stora 

leveransproblem av datorer och annan IT-utrustning. 

Folkomröstning  

I augusti 2020 lämnade Ekedalens samhällsförening in ett folkinitiativ gällande det 

särskilda boendet Lindängen. Rubriken på namnlistorna var ”FOLKINITIATIVET FÖR 

Låt Lindängen leva – ’Trygghet, omtanke i en god livsmiljö’”. I januari 2021 beslutade 

kommunfullmäktige att det ska genomföras en folkomröstning. Frågeställningen löd: 

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

var ja, nej samt avstår. Folkomröstningen ägde rum den 5 september. Under de 

föregående två veckorna erbjöds möjlighet att förtidsrösta. Valdeltagandet uppgick till 

37,6%. Resultatet fastställdes den 7 september till 83,8 % ja, 13,6 % nej och 2,4 % 

avstår. Fullmäktige kommer att behandla folkomröstningens resultat i oktober 2021. 

Folkhälsa 

Kommunens kostnad för försörjningsstöd har fortsatt att öka under delåret, dock från 

en låg nivå. Under våren har social- och omvårdnadsförvaltningen gjort en 

genomlysning för att få ökad förståelse för vilka insatser som krävs för att individer 
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med långvarigt försörjningsstöd ska nå egenförsörjning. 

Orosanmälningar för barn och unga ligger åter på en hög nivå, efter en tillfällig nedgång 

av anmälningar under pandemins början. De flesta insatser som beviljas till barn och 

unga utförs inom den egna öppenvården, och andelen placeringar ligger på en låg nivå. 

Att barn i så stor utsträckning som möjligt kan få rätt stöd och hjälp i sin 

ursprungsfamilj är positivt. 

Även antalet placeringar av personer med missbruksproblematik har varit högre än 

väntat. Andelen personer som ansöker om och beviljas hemtjänst ökar stadigt. 

Näringsliv 

Kommunens näringsliv står inför ett antal utmaningar de kommande åren. Nobia som 

är kommunens största privata arbetsgivare kommer att flytta sin produktion till 

Jönköping under 2024. I augusti har Kriminalvården påbörjat en ombyggnation av 

anstalten i Tidaholm. Projektet som kommer att skapa 115 nya arbetstillfällen väntas 

vara helt klart omkring 2028. 

Utvecklingsarbete 

För att möta framtidens utmaningar har näringslivsenhetens verksamhet och 

organisation utretts. Under våren fattade kommunstyrelsen beslut om en ny 

organisering av kommunens arbete med näringslivsfrågor, samt tre fokusområden för 

detta arbete. Den nya enheten bemannas och inleder successivt sitt arbete under 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 att försälja fastigheter på Kungsbro-området 

till Tidaholms bostads AB. Tidaholms bostads AB har inlett projektet att bygga om 

befintliga fastigheter till lägenheter. 

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att sälja två fastigheter där kommunen idag 

inte bedriver någon verksamheter. Detta i enlighet med fullmäktiges strategi för att 

uppnå det strategiska målet Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

Strategin anger att kommunen aktivt ska avyttra fastigheter i egen regi där kommunen ej 

bedriver verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden har anpassat lokaler och flyttat flera verksamheter. I 

bibliotekshuset har ombyggnation för den öppna ungdomsverksamheten nu färdigställts 

och verksamheten öppnat med många besökare. Under hösten öppnar det nya 
besökscentret Vulcanen som samlar Tidaholms museum, Barnen hus och Turistbyrån. 

Under delåret har kommunens organisation också tillförts en Måltidsenhet och en 

Näringslivsenhet. 

Social- och omvårdnadsnämnden har låitit mycket av den planerade 

verksamhetsutvecklingen stå tillbaka under 2021 och istället fokuserat på att utföra 

grunduppdraget trots pandemins påfrestningar. 

Barn- och utbildningsnämnden bedriver ett större utvecklingsarbete med fokus på 

kollegialt lärande, en metod för att tillsammans förbättra skola och undervisning. 

Nämnden arbetar även systematiskt för att öka kvaliteten och likvärdigheten för alla 

barn och elever i Tidaholms kommun. Fokus har under det första halvåret 2021 främst 

legat på förskolan. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser att arbetet löper på inom en mängd projekt och 

byggnationer. 

Vid kommunledningsförvaltningen har utvecklingsarbetet fortlöpt inom bland annat 

digitalisering, stöd till nämndadministration och internt stöd till kommunens 

medarbetare. I juni beslutade kommunstyrelsen att inrätta en gemensam 
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bemanningsenhet för samtliga förvaltningar som ett projekt med start 2022-01-01. 

Bemanningsenheten blir en enhet med egen personal som ingår under 

personalavdelningen. Under hösten 2021 öppnar kommunens nya Kontaktcenter i 

stadshuset. 

I maj beslutade kommunstyrelsen om en ny grafisk profil för Tidaholms kommun. 

Profilen kommer att användas i allt framtida presentationsmaterial från Tidaholms 

kommun. 

Händelser av väsentlig betydelse efter delåret 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet strategisk plan och budget 2022-2024 på 

kommunfullmäktige den 27:e september. På mötet beslutade kommunfullmäktige att 

besluta i enlighet med oppositionens förslag till strategisk plan och budget 2022-2024. 

Efter detta beslut valde ordförande i respektive nämnd att meddela att de kommer att 

lämna in sin begäran om entledigande vilket skedde dagen efter den 28: september 

3.1.2 Förväntad utveckling 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september att fastställa budgetberedningens förslag 

till strategisk plan och budget för 2022-2024. Det finns tre olika förslag till strategisk 

plan och budget till kommunfullmäktige den 27 september. 

För år 2022 har kommunen ett budget med ett resultat på 2% av skatter och bidrag. 
För åren 2023 och 2024 ser de ekonomiska prognoserna tuffare ut och kommunens 

resultat uppgår endast till 0,3-0,4%. Detta kommer innebära anpassningar av 

kommunens verksamheter för att nå i mål som motsvarar 2% av skatter och bidrag. 

Detta kan också innebära att det blir svårt att nå de uppsatta målen som kommunen 

fastställer. 

I samband med framtagandet av strategisk plan och budget för 2022-2024 beställde 

kommunen en ny befolkningsprognoser. Befolkningsprognosen visar på att totalt 

kommer Tidaholms kommun tappa invånare de kommande åren mellan 2021 till 2030 

kommer befolkningen minska med 423 invånare. Detta kommer innebära stora 

utmaningar för kommunen då befolkningstappet främst är i gruppen inom 

arbetsförålder,  19-64 år. Vilket innebär en större utmaning att finansiera välfärden 

inom Tidaholms kommun. 

3.1.3 Ekonomisk redovisning 

Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 2,1 procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 41,9  miljoner kronor, vilket är ett 

resultat på 5,0 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett 

överskott mot budget på 24,9 miljoner. Mer information i Kapitel 4. 

Balanskravsutredning 

Tidaholms kommuns helårsprognos för 2021 uppgår till 41,9 miljoner kronor. I denna 

prognos ingår en reavinst på 1,2 miljoner kronor. Exkluderas denna från prognosen 

uppgår Tidaholms kommuns prognostiserade balanskravsresultat till 40,7 mnkr. 
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3.2 Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 

utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 

och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 

omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 

möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 

generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 

beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 

för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden: 

Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett levande 

näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomisk hushållning. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt mål med 

tillhörande strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå 

tillväga för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av 

måluppfyllelsen. En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med 

att kommunen närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som 

konkretiserar hur nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 

Målområde Strategiska mål 

Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 

livet. 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett levande näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomisk 

hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Delårsrapporten följer upp kommunfullmäktiges Strategiska plan och budget 2021–2023. 

För varje strategiskt mål redovisas vilka resultat, förändringar och lärdomar har 

åstadkommits under januari – augusti år 2021. 

Till varje strategiskt mål hör ett antal indikatorer. Då delårsrapporten sammanställs 

saknas ännu utfall för år 2012, med några få undantag. För många indikatorer saknas 

även utfall för tidigare år. Detta beror på tre saker: 

• Resultat av SCBs medborgarundersökning redovisas i december 2021. I 
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Strategiska plan och budget 2021–2023 anges vilka indikatorer som ska hämtas 

från undersökningen. Från och med år 2021 använder SCB helt nya frågor och 

svarsalternativ, vilket innebär att utfallet inte kan jämföras med tidigare 

undersökningar. Därför redovisas inte heller utfall för tidigare år. 

• För de indikatorer som mäter hållbart medarbetarengagemang saknas ännu utfall 

för åren 2019 och 2021. Detta beror på att enheten Personal vid 

kommunledningsförvaltningen har prioriterat arbetsuppgifter som tillkommit 

under pandemin före rapportering av statistik till andra myndigheter. Sannolikt 

kan utfallen redovisas i årsredovisningen 2021. 

• Utfall för återstående indikatorer har ännu inte publicerats för år 2021. Flera av 

dessa indikatorer följs upp av Tidaholm kommun för första gången år 2021 och 

saknar målvärden för föregående år. Därför kan de värderas först då utfall för 

år 2021 publiceras. 

Då utfall för indikatorer år 2021 ännu inte finns att tillgå bedöms måluppfyllelsen för 

strategiska mål på följande sätt. Utgångspunkten vid bedömningen är följande: 

• Ett strategiskt mål bedöms vara uppnått (grön symbol) då mer än 50 procent av 

nämndernas underliggande verksamhetsmål bedöms vara uppnådda (grön 

symbol), samtidigt som resterande verksamhetsmål bedöms vara delvis 

uppnådda (gul symbol) och inga verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda (röd 

symbol). 

• Ett strategiskt mål bedömas vara ej uppnått (röd symbol) då minst 50 procent av 

nämndernas underliggande verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda (röd 

symbol). 

• Vid övriga utfall bedöms det strategiska målet vara delvis uppnått (gul symbol). 

Analysen av det strategiska målet bygger på vad som framkommer vid uppföljningen av 

nämndernas verksamhetsmål. Utöver detta beaktas även uppgifter som inhämtas för att 

följa upp de strategier som fullmäktige har antagit för respektive mål. Värderingen av 

måluppfyllelsen är en sammanvägd bedömning som tar hänsyn till verksamhetsmålens 

utfall och vad som framkommer vid analysen av det strategiska målet. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att kommunen har uppnått målet 

 Gult betyder att kommunen delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att kommunen ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun   1 

Medborgaren i fokus  1  

Ett miljömässigt hållbart 

samhälle 
 1  

Ett levande näringsliv  1  

Attraktiv arbetsplats  1  

God ekonomisk 1   
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hushållning (finansiella 

mål) 

Attraktiv kommun 

Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 

livet. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar 

för det goda livet. 

 

Arbetet med att utveckla en attraktiv kommun har löpt på inom frågor som rör 

bostäder och skolutveckling. Samtidigt har pandemin medfört beslut om att anpassa, 

begränsa eller tillfälligt stänga verksamheter och aktiviteter inom folkhälsa, kultur och 

fritid. 

Enligt strategin för det strategiska målet ska kommunen öka tillgång till ett varierat 

boende som passar alla. Detta ska bland annat ske genom att kommunen initierar nya 

planområden så att byggnation underlättas. Under 2019–2021 har kommunfullmäktige 

årligen avsatt medel med syfte att öka tillgången till ett bra och varierat boende för alla. 

Medlen ska användas för att accelerera arbetet med detaljplanering och planläggning. 

Sedan 2019 bekostar dessa medel en extra en planarkitekt inom kommunen. 
Kommunens nya översiktsplan kommer sannolikt att antas under hösten 2021. 

Översiktsplanen är ett centralt underlag vid utformning av framtida bostadsområden 

och övrig samhällsplanering. 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt 

bostadsstrategiskt program som kommer att beskriva hur bostadsbeståndet för olika 

grupper i kommunen ska utvecklas. Samtidigt tillkommer nya tomter och bostäder på 

flera platser i kommunen. Byggnation av hyresrätter pågår i centrala Tidaholm. 

Bostadsrätter planeras på Rosenberg, där det även finns lediga villatomter. Nya 

villatomter i Kungslena beräknas vara klara till försäljning våren 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder även nya villatomter i Ekedalen och har en plan 

klar för granskning. 

Enligt strategin för det strategiska målet ska kommunen forma variationsrika och 

tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må bra, känna trygghet, uppleva, leka, lära 

och växa. Under våren och sommaren har flera av kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter varit stängda eller haft kraftigt reducerade öppettider med anledning av 

pandemin. Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt sitt arbete med att anpassa, stötta 

och underlätta för föreningslivet och invånarnas möjligheter att utöva fritidsintressen så 

som idrott, kultur och friluftsliv för att minimera de negativa effekter som kan orsakas 

av pandemin. Barnens hus och Tidaholms museum har varit helt stängda för besökare 

under ombyggnation. Under hösten 2021 öppnar Vulcanen, ett nytt besökscenter som 

samlar Tidaholms museum, Barnens hus och Turistbyrån i anpassade och tillgängliga 

lokaler. 

Kommunen ska även arbeta för en god och jämlik folkhälsa vilket innebär att så många som 

möjligt ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Många av de verksamheter och insatser som 

främjar folkhälsan har uteblivit eller begränsats under pandemin. Beläggningsgraden i 

kommunens idrottshallar har under 2021 varit under det normala. Från och med 

februari 2021 lättades restriktionerna för barn födda 2005 eller senare, vilket gjorde 

det möjligt för idrottsföreningar att åter öppna sin verksamhet för barn. 
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Social- och omvårdnadsnämnden har arbetat i samverkan med olika organisationer för 

att minska utanförskap och behov av försörjningsstöd bland kommunens invånare. Som 

ett led i detta arbete avsåg nämnden öka antalet extratjänster i kommunen. Dessvärre 

beslutade arbetsförmedlingen att istället minska antalet extratjänster i Skaraborg. 

Kommunen ska också skapa förutsättningar och lyfta betydelsen för det livslånga lärandet 

och utbilda elever för framtida behov. Under 2021 fortsätter barn- och 

utbildningsnämnden ett stort utvecklingsarbete som stärker pedagogernas kollegiala 

lärande. Kollegialt lärande står för olika former av gemensamt arbete, där kollegor 

tillsammans undersöker samband mellan undervisning och lärande. Samarbetet 

genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning där man 

utvecklar gemensam kunskap genom att lära av varandras erfarenheter och ta tillvara 

befintlig kunskap inom området. Forskning har visat att kollegialt lärande är ett 

framgångsrikt arbetssätt för att öka kvaliteten i undervisningen, och därmed elevers 

kunskaper och framtida livschanser. Arbetet med kollegialt lärande är ett långsiktigt 

utvecklingsarbete som hittills har genererat ökad kunskap och samsyn i frågor som rör 

utbildningens likvärdighet och kvalitet. 

I Strategisk plan och budget 2021-2023 avsätter kommunfullmäktige extra medel till 

barn- och utbildningsnämndens och social- och omvårdnadsnämndens gemensamma 

projekt Sam-kraft. Sam-kraft är ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande 

inom förskolan med barn i åldrarna 0-5 år. Syftet är att i ett tidigt skede ändra 

förutsättningarna för barn där det finns en oro. Under läsåret 20/21 har projektet löpt 

på och gett goda resultat. Detta framgår bland annat då vårdnadshavare som tagit emot 

stöd av teamet därefter har rekommenderat insatsen till andra vårdnadshavare. 

År 2021 avsätter kommunfullmäktige även medel för att stödja Litografiska Symposiet. 

Denna riktade budgetprioritering ligger i linje med strategin att skapa en attraktiv 

kommun genom att verka för ett aktivt och starkt idrotts-,kultur- och friluftsliv samt skapa 

unika och gemensamma erbjudanden för medborgare och besökare. På grund av pandemin 

genomförs inget symposium år 2021. Evenemanget äger istället rum år 2022. 

Kommunledningsförvaltningen har under det första delåret 2021 bedrivit ett brett 

arbete för att stödja nämndernas arbete för en attraktiv kommun. Som exempel kan 
nämnas utveckling av digitala tjänster och arbetssätt, stöd i den demokratiska 

styrningen och ärendehanteringen samt service och information till kommunens 

invånare och andra intressenter. 

En summering av nämndernas verksamhetsmål visar att: under det första delåret 2021 

är 2 mål uppnådda, 3 mål delvis uppnådda och 3 mål ej uppnått. Utfall för indikatorerna 

för det strategiska målet år 2021 kan redovisas först vid årsredovisningen. En 

sammanvägd bedömning av nämndernas måluppfyllelse samt analysen ovan ger att det 

strategiska målet ej är uppnått. 

Värdering: Det strategiska målet är ej uppnått under det första delåret 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Kultur- och fritidsnämnden ser att den främsta 

lärdomen har varit att det i viss mån går att ställa om till digitala lösningar och skapa 

alternativ, men att detta inte fullt ut kan ersätta ordinarie verksamhet och de 

mötesplatser som kultur- och fritidsnämndens verksamheter tillhandahåller. Nämnden 

förutspår att det kommer att ta tid innan alla besökare hittar tillbaka till 

verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden ser att arbete med kollegialt lärande bidrar till kunskap, 

samsyn för ökad likvärdighet och kvalitet. Ett förslag är att prioritera 

likvärdighetsanalyser för att kunna styra medel utifrån behov. Detta skulle på sikt ge 
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alla elever förutsättningar för högre måluppfyllelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser att det krävs en omfattande samverkan med privata 

näringsidkare för att möjliggöra varierade boendemiljöer i hela kommunen ur flera 

aspekter så som geografiskt läge, upplåtelseform och kostnadsnivå. Det behöver även 

tilldelas tillräckliga resurser för detta arbete. 

Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet. 

 

Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av 

delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. 

 

Enligt strategin för målet ska kommunen aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, 

möjlighet till påverkan och inflytande för medborgarna utifrån olika intressentgrupper. Den 5 

september 2021 anordnade kommun en folkomröstning efter ett folkinitiativ och 

beslut från kommunfullmäktige. Folkomröstningen var den första att anordnas av 

Tidaholms kommun någonsin, och hade ett valdeltagande på 37,6 procent. 

Kommunen ska tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och 

rättssäker ärendehantering som upplevs som trygg och professionell. Under våren har 

tjänstemän och förtroendevalda politiker genomgått utbildningar med syfte att stärka 

kvaliteten i ärendehanteringen och kommunens följsamhet mot bland annat 

förvaltningslagen. Kommunen har även inlett arbetet med att ta fram en digital handbok 

för kommunpolitiker. Lansering är planerad till hösten 2021. Förvaltningens projekt för 

att skapa en digital slutförvaring av allmänna handlingar (E-arkiv) är tillsvidare pausade, 

då arbetsuppgifter som tillkommit på grund av pandemin och folkomröstningen har 

prioriterats. 

Barn- och utbildningsnämnden och Social- och omvårdnadsnämnden bedriver båda 

verksamheter som dagligen tar emot ett stort antal elever respektive brukare. Den 

senaste uppföljningen av brukarnas nöjdhet inom social- och äldreomsorgen ger 

mycket fina resultat, även jämfört med riket. Även den senaste uppföljningen av 

pedagogernas syn på grundskolans och gymnasieskolans arbete med bedömning och 

betygsättning visar på en positiv utveckling och resultat som är bättre än rikets 

genomsnitt. Båda nämnder har identifierat utvecklingsbehov och lämpliga 

förbättringsåtgärder e för att ytterligare stärka kvalitet, delaktighet och rättssäkerhet, 

till exempel när det gäller betygsättning och utredningar av olika slag. 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten och åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och 

nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende är två 

förbättringsområden inom social- och omvårdnadsnämnden. 

Enligt strategin för målet ska kommunen verka för att samtliga medborgare och besökare 
upplever att de blir väl bemötta av kommunens medarbetare. Etableringen av kommunens 

nya Kontaktcenter har fortlöpt enligt plan och beräknas vara klart i oktober 2021. 

Kontaktcentret kommer att vara en serviceinriktad funktion som hanterar vissa 

ärenden och frågor som tidigare hanterades av förvaltningarna. Syftet är att ge fler 

invånare hjälp och service vid deras första kontakt med kommunen. Genom att avlasta 

handläggare på detta sätt frigörs mer tid för arbete med ärenden där expertkunskaper 

och bedömning krävs. På så sätt blir kommunen en mer effektiv organisation. 
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Att kommunens tjänster och verksamheter är tillgängliga är en förutsättning för ett bra 

bemötande. Kultur- och fritidsnämnden har under våren och sommaren flyttat de två 

verksamheter vars lokaler har haft begränsad tillgänglighet till lokaler som har 

tillgänglighetsanpassats för verksamheten. Därmed finns nu alla nämndens 

verksamheter i tillgänglighetsanpassade lokaler. Under våren har kommunen också 

bedrivit ett omfattande arbete för att säkerställa skärpta lagkrav om tillgänglig 

information. Kommunens hemsida lever nu upp till de skärpta lagkraven (enligt 

WCAG). 

Kommunen ska också bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur 

olika samhällsfrågor hänger samman. Kommunledningsförvaltningen har under våren 

utvecklat hemsidans information om hur invånare kan påverka kommunpolitiken. 

Kommunen har även granskat arbetet med synpunktshantering och tagit fram ett antal 

förbättringsåtgärder för att säkerställa att synpunkter och klagomål från invånarna 

besvaras, följs upp och tas tillvara vid verksamhetsutvecklingen på ett ändamålsenligt 

sätt. 

Enligt strategin för målet ska kommunen även utveckla medborgardialog i komplexa 

samhällsfrågor. Under pandemin har det dock varit svårt att genomföra 

medborgardialoger, och även att tillgodose barns rättighet att få tycka till i frågor som 

berör dem. Det är av stor vikt att detta arbete återupptas så snart det är möjligt. 

Slutligen ska kommunen skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla 

verksamheterna genom samverkan, innovation och ständiga förbättringar samt stöd av 

digitalisering utifrån medborgarnas behov. Under det första delåret 2021 pågick 

utvecklingsarbete inom ett antal områden. Flera nya system upphandlas för att 

effektivisera och stödja olika processer. Till de större projekten hör upphandlingen av 

ett nytt ekonomisystem, där Tidaholm deltar som en av nio kommuner. Kommunen 

har även inlett arbetet med digital förvaltning. Digital förvaltning ger överblick över, 

och möjlighet att fatta beslut om, ett stort antal förhållanden som behöver fungera 

tillsammans för att kommunens arbete ska löpa på utan problem. Det gäller till 

exempel bevakning av avtal och licenser för tjänster och programvara, utbildning för 

systemanvändare och arbete med backup, informationssäkerhet och 

systemuppdateringar. 

År 2021 finns inga riktade budgetprioriteringar till målområdet Medborgaren i fokus. 

Sammantaget visar uppföljningen av målet att kommunen bedriver ett arbete som ligger 

väl i linje med fullmäktiges strategier för det strategiska målet. Alla förvaltningar deltar i 

arbetet och har gjort framsteg på olika sätt under delåret 2021. Nya arbetsuppgifter 

och förändrade förutsättningar under pandemin har försenat enstaka projekt och 

aktiviteter. 

En summering av nämndernas 10 verksamhetsmål visar att: under det första delåret 

2021 är 5 mål uppnådda, 4 mål delvis uppnådda och 1 mål ej uppnått. Utfall för 

indikatorerna till det strategiska målet kan redovisas först vid årsredovisningen. En 

sammanvägd bedömning av nämndernas måluppfyllelse samt analysen ovan ger att det 

strategiska målet är delvis uppnått. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första halvåret 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Kommunledningsförvaltningens kansli är den 

enhet som samordnar en stor del av kommunens arbete med ärendehantering, 

informationssäkerhet och rättssäkerhet. Kansliet saknar i viss mån de personella 

resurser som krävs för att både utföra det löpande administrativa arbetet och bedriva 

utvecklingsarbete i enlighet med de strategiska mål som kommunfullmäktige antagit. 
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Detta innebär att utvecklingsarbete försenas då det löpande administrativa arbetet 

periodvis blir mer omfattande. 

Arbetet med digital förvaltning fortskrider under hösten 2021 med utbildningar där 

representanter för samtliga förvaltningar deltar. 

Det är angeläget att så snart det är möjligt återuppta arbetet med medborgardialoger 

och barns inflytande. 

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart 

samhälle. 

 

Analys: Kommunen arbetar på olika håll för att utvecklas till ett mer miljömässigt 

hållbart samhälle. 

Enligt strategin för målet ska Tidaholms kommun arbeta i riktning mot Sveriges klimatmål 

för att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 samt Västra Götalands regionens 

klimatmål för att vara en fossiloberoende region 2030. Tidaholms kommun är sedan 2020 

ansluten till Klimat 2030, ett arbete som samordnas av Västra Götalandsregionen. Här 

följer en uppföljning av de fyra klimatlöften som Tidaholm har antagit inom ramen för 

detta samarbete. 

1. Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en 

koldioxidbudget. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i juni 2021 antagit en koldioxidbudget 2020-2040, för 

att minska kommunens koldioxidutsläpp samt en tillhörande strategisk handlingsplan. 

Det har även tagits fram en kommunikationsplan för att möjliggöra för invånarna att 

fatta klimatsmarta beslut och arbeta med kommunikationsinsatser för att motivera 

invånare till detta. Detta ligger även i linje med fullmäktiges strategi att underlätta för 

tidaholmarna och förenkla för näringslivet att leva klimatsmart. 

1. Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar.  

kommunfullmäktige har beslutat om en riktad budgetprioritering inom målområdet 

miljömässig hållbarhet år 2021: medel avsätts för att ta fram en strategi för Tidaholms 

kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har under våren 2021 antagit en strategi för 

ekologisk hållbarhet som omfattar en bred uppsättning åtgärder, bland annat 

"ytterligare energieffektivisering i kommunens fastigheter". 

1. Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal.  

2. Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar.  

Kommunledningsförvaltningen arbetar för att kommunens klimatlöften om inköp och 

upphandling ska bli ett naturligt inslag i alla upphandlingar och inköp. Sedan augusti 
2021 sker detta arbete i samarbete med kommunens miljöstrateg, vars uppdrag är att 

samordna och driva kommunens miljöarbete. Kommunen samverkar även med ett 

antal grannkommuner för att nå klimatlöften om upphandling. 

Enligt strategin för det strategiska målet ska kommunen planera och sköta kommunens 

natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på landsbygd. 
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Urbana ängar har skapats i delar av kommunen för att främja den biologiska mångfalden 

och pollinatörer. Arbete med att bekämpa invasiva växter pågår. 

Kommunen ska se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på vatten oavsett om dess 

ursprung är ett grundvatten eller ytvatten. Under våren 2021 slutförde 

samhällsbyggnadsnämnden en vatten- och avloppsöversikt, vilket är ett led i att ta fram 

en ny vatten- och avfallsplan. Hela vatten- och avloppsplanen beräknas vara klar i 

januari 2022. 

Kommunen ska öka andelen svensk och närodlad mat som serveras inom kommunens 

verksamheter. Andelen svenska animalier (kött och chark) har ökat varje år sedan 2018, 

och ligger på 93,1 procent delåret 2021. Andelen ekologiska livsmedel ligger sedan 

2018 på omkring 25 procent per år. Under 2021 har en ny målidsorganisation tagits i 

drift. Den nya måltidsorganisationen planerar matsvinnsmätningar för att på sikt lära sig 

optimera maträtter och tillagad mängd mat och minska kommunens matsvinn. 

Kommunen ska även sträva efter grön finansiering och hållbara placeringsalternativ. De 

nyupptagna lån som kommunen har tagit under 2021, samt de lånen som kommunen 

har omtecknat under året, har skett med grön finansiering. 

En summering av nämndernas 5 verksamhetsmål visar att: under det första delåret 

2021 är 3 mål uppnådda och 2 mål ej uppnådda. Utfall för indikatorerna för det 

strategiska målet kan redovisas först vid årsredovisningen. En sammanvägd bedömning 

av nämndernas måluppfyllelse samt analysen ovan ger att det strategiska målet delvis är 

uppnått. 

Värdering: Målet är delvis uppnått under det första halvåret 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Ett övergripande arbete med hållbar utveckling 

behöver intensifieras i hela kommunen. I nämndernas delårsrapporter framförs en rad 

förslag på åtgärder för att göra kommunens verksamheter mer hållbara. Några förslag 

är att möjliggöra arbete hemifrån även efter pandemin, kartlägga utskrifter och hur 

dessa kan minskas, förbättra källsorteringen och återvinningen på kommunens 

arbetsplatser, förbättra kommunens återbruk av inventarier och utrustning, samt att 

ställa tydliga miljökrav vid kommande upphandlingar av bland annat skrivare och 

kopiatorer. 

Under hösten 2018 inledde kultur- och fritidsnämnden arbetet för att miljödiplomera 

sina verksamheter. Sedan våren 2019 är kultur- och fritidsförvaltningen 

miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Förvaltningens verksamheter har inventerats 

och en miljöplan med miljöpolicy och miljömål har utarbetats. Delåret 2021 behöver 

nya miljömål tas fram. Övriga nämnder kan med fördel överväga att ta lärdom av 

kultur- och fritidsnämnden för att bidra till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett levande näringsliv 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och 

civilsamhället. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för 

näringslivet och civilsamhället. 

 

Analys: Enligt strategin för målet ska kommunen arbeta för ett gott företagsklimat genom 

dialog, snabb, rättssäker och effektiv ärendehantering. Under våren har kommunstyrelsen 
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antagit tre fokusområden som näringslivsenheten ska arbeta med för att stödja 

näringslivet på ett bra sätt och förbättra företagsklimatet. Näringslivsenheten tar nu 

fram en handlingsplan för genomförande av förslagen. 

Sedan tidigare arrangerar näringslivsenheten regelbundet olika forum för utbyte och 

dialog med företagare i kommunen. Vid träffarna förs dialog om företagarnas behov 

och önskemål. Enheten informerar om hur kommunen arbetar med näringslivsfrågor 

och får kunskap om företagen som tillsammans utgör näringslivet i kommunen. Genom 

att informera om processer för olika tillstånd, markanvändning och etablering i 

kommunen arbetar enheten även med fullmäktiges strategi att underlätta för företagare 

och organisationer att nyetablera eller utveckla sina verksamheter. 

Under pandemin har näringslivsenhetens fysiska träffar med näringslivet ersatts av 

digitala videomöten. Övergången till digitala möten har medfört att deltagare från ett 

större geografiskt område medverkar. Intresserade personer tar också del av samtalen 

som åhörare samtidigt som de utför andra arbetsuppgifter, ungefär som vid en 

poddsändning. Samtidigt ser näringslivsenheten att flera företagare väljer att avstår från 

de digitala mötena då de inte ger möjlighet till fysiska sammankomster med 

representanter för andra företag. Näringslivsenheten ser fram emot att åter kunna 

arrangera fysiska träffar, men planerar att behålla möjligheten att ta det av innehållet 

digitalt. 

Kommunen ska även ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. Detta är en 

förutsättning för att verksamheter ska kunna etablera sig och expandera i Tidaholms 

kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har antagit målet att det ska finnas byggklara 

verksamhetstomter redo att säljas utifrån marknadens behov. Under 2021 har arbetet 

med att ta fram tomter fortskridit enligt plan. 

Kommunen ska också stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar, fortsätta att 

stimulera besöksnäringen genom digitala forum, samt implementera och arbeta för den lokala 

attraktionskraften och stärka varumärket. Kultur- och fritidsnämnden arbetar sedan flera 

år med att utveckla besöksnäringen genom att stötta idrottsevenemang, 

kulturevenemang och friluftsliv på Hökensås. Till följd pandemin har antalet publika 

evenemang sjunkit dramatiskt. De stora återkommande idrottsarrangemangen i 
kommunen ställdes in även våren och sommaren 2021. Samtidigt har antalet besökare 

på Hökensås varit stort, liksom intresset för fiske. Under sommaren har på 

Turbinhusön hållit öppet med hjälp av feriepraktikanter då de som vanligtvis bemannar 

smedstugorna har tillhört riskgrupp. 

I beskrivningen av målområdet Ett levande näringsliv anger fullmäktige att "skolan har ett 

särskilt ansvar för att samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens 

behov". Barn- och utbildningsnämnden har antagit målet att elever i grundskola, 

gymnasium och vuxenutbildning ska förberedas för att kunna göra välgrundade val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning samt för att vara anställningsbara i arbetslivet. Prao (praktisk 

arbetslivsorientering i åk 8 och 9) och APL (arbetsplatsförlagt lärande i vissa 

gymnasieprogram) är tillfällen då många elever gör sina första erfarenheter i arbetslivet. 

Dessa erfarenheter har betydelse vid elevens framtida studie- och yrkesval. På så sätt 

är prao och APL både obligatoriska inslag i elevens utbildning och en möjlighet för 

arbetsgivare att skapa intresse för sin bransch hos den framtida arbetskraften. Under 

läsåret 20/21 ersattes prao av arbetslivsorienteringsveckor i skolans lokaler på grund 

av pandemin. Rudbecksgymnasiet har också haft svårt att få tillgång till APL-platser för 

alla elever i full omfattning. Samtliga elever vid yrkesprogram i år 3 har dock fullgjort 

sin APL, vilket motsvarar 15 veckor av utbildningstiden. Att anskaffa platser till alla 

elever är ett krävande arbete där skola och arbetsgivare behöver samarbeta. Detta 

samarbete behöver utvecklas i Tidaholms kommun. 
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Social och omvårdnadsnämnden arbetar med att främja samarbetet mellan 

arbetsmarknadsenheten, skola och näringslivsenheten i syfte att möta näringslivets 

behov av arbetskraft med rätt kompetens. Social och omvårdnadsförvaltningen har 

under våren inlett en samverkan med vuxenutbildningen vid barn- och 

utbildningsförvaltningen för att bättre fånga upp unga personer innan de hamnar i 

utanförskap, samt för att vägleda personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden 

mot arbete eller studier. 

Strategisk plan och budget 2021-2023  avsätter medel för att erbjuda feriepraktik till 

elever i åk 1 och åk 2 på gymnasiet. Detta är en riktad budgetprioritering med syfte att 

främja näringslivsklimatet i Tidaholms kommun. På grund av pandemin kunde vissa 

verksamheter inte ta emot feriepraktikanter som planerat. För att väga upp detta 

anpassade kommunala verksamheter sitt arbete med feriepraktik och erbjöd, vid sidan 

av föreningar i Tidaholm, fler feriepraktikplatser än planerat. Av 221 sökande erbjöds 

217 personer feriepraktik, varav 184 tackade ja. Kommunen kunde därmed erbjuda 

feriepraktik till 98 % av de ungdomar som ansökt om en plats under sommaren 2021. 

Sammanfattningsvis har pandemin, med efterföljande rekommendationer och 

restriktioner, påverkat kommunens arbete för ett levande näringsliv. Alternativa och 

tillfälliga lösningar har i flera fall medfört att arbetet ändå kunnat utföras. Nämndernas 

verksamhetsmål och arbete ligger väl i linje med det strategiska målet och tillämpar 

huvuddelen av de strategier som kommunfullmäktige har antagit för detta arbete. En 

strategi återspeglas dock inte i nämndernas redovisningar: Genom internationella 

samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv utveckling så som tillväxt för 

kommunen samt stärka sysselsättning för medborgarna. 

En summering av nämndernas 7 verksamhetsmål visar att under det första delåret 2021 

är 1 mål uppnått, 5 mål delvis uppnådda och 1 mål ej uppnått. Utfall för indikatorerna för 

det strategiska målet kan redovisas först vid årsredovisningen. En sammanvägd 

bedömning av nämndernas måluppfyllelse och analysen ovan ger att det strategiska 

målet är delvis uppnått. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första halvåret 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Kultur- och fritidsnämnden ser att de 
framöver behöver följa de effekter som pandemin haft på de ideella föreningarna och i 

möjligaste mån stötta och underlätta deras återhämtning. Verksamheten på 

Turbinhusön behöver utvecklas vidare. Turistbyrån behöver fortsätta att samverka 

med andra närliggande kommuner för att marknadsföra friluftsturismen och stötta 

besöksnäringen. 

Barn- och utbildningsnämnden har i samverkan med näringslivsenheten startat ett SSA-

råd (samverkan skola-arbetsliv) med representanter från näringsliv och skola. Syftet 

med detta forum är att anpassa utbildningar efter förändrade behov och krav från 

arbetsmarknaden samt att göra arbetsgivare delaktiga vid utveckling av innehållet i de 

utbildningar som kommunen anordnar. Under 2021 ska SSA-rådet fram en SSA-plan 

och börja arbeta med konkreta frågor. 

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 
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Analys: Enligt fullmäktiges strategi för en attraktiv arbetsplats ska kommunen skapa 

förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm. I Tidaholms 

kommun har andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid ökat med 20 

procentenheter på 5 år. Från 68 procent år 2016 till 88 procent år 2020. Ökningen är 

större bland kvinnor än män (22 respektive 9 procentenheter). Det fleråriga projektet 

Heltid en rättighet – deltid en möjlighet, som slutfördes i juli 2020, har sannolikt bidragit 

till denna ökning. Förändringen innebär att kommunen får ut fler arbetade timmar per 

anställd medarbetare och ger samtidigt en större ekonomisk trygghet för de 

medarbetare som har gått från deltid till heltidsarbete. Under 2021 arbetar kommunen 

med att genomföra en handlingsplan som syftar till att införa heltid som norm. 

Kommunen ska även ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, 

arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis 

kön. Enheten personal vid kommunledningsförvaltningen ser att många ordinarie 

insatser inom friskvård inte har varit möjliga att genomföra under våren och sommaren 

2021. Enheten har istället stöttat förvaltningarnas arbete med att upprätthålla en god 

arbetsmiljö för de medarbetare som arbetar på distans samt säkerställa att kommunens 

medarbetare inte blir smittade. Samtliga nämnder rapporterar att pandemin har haft en 

negativ påverkan på personalens välmående, trivsel och/eller arbetsbelastning under 

2021. Samhällsbyggnadsnämnden ser att pandemin och distansarbete har påverkat 

arbetsglädjen negativt. Detta beror delvis på att de frågor som nämnden ansvarar för 

kräver samverkan som sker på plats. Social- och omvårdnadsnämnden ser att 

arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare periodvis har varit mycket tuff under 

pandemin och att medarbetare på alla nivåer har haft svårt att få återhämtning. Vid 

kommunledningsförvaltningen rapporteras att det förekommit oro bland personalen 

under pandemin. Chefer har arbetat för att främja en god psykosocial arbetsmiljö 

under distansarbete genom att värna den sammanhållningen bland medarbetarna på 

olika sätt. 

Vad gäller kompetensutveckling och bemanning uttrycker både social- och 

omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden en oro inför framtiden, då 

bristen på behöriga pedagoger och utbildad vårdpersonal sannolikt kommer att öka. 
Sedan några år minskar andelen behöriga pedagoger i skolverksamheterna. Detta 

beskrivs mer utförligt under rubriken 5. Personal. 

Nämnderna arbetar med verksamhetsmål som på olika sätt syftar till att uppnå en god 

arbetsmiljö och goda förutsättningar för medarbetarna. Under 2021 har samtliga 

särskilda boenden utrustats med takliftar vilket har förbättrat medarbetarnas fysiska 

arbetsmiljö. Kommunen har även infört en ny rutin som innebär att samtliga hot mot 

stadshuset via receptionen eller socialtjänstens reception ska dokumenteras. 

Kommunen har däremot inte arbetat med fullmäktiges strategi att lyfta betydelsen av det 

tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen under det första delåret 2021. 

Strategisk plan 2021–2023 innehåller inga riktade budget prioriteringar till detta 

strategiska mål eller målområdet Attraktiv arbetsplats. 

En summering av nämndernas sex verksamhetsmål visar att: 5 mål är delvis uppnådda 

samt att 1 verksamhetsmål är ej uppnått under delåret 2021. Utfall för indikatorerna 

kan redovisas först i årsredovisningen. En sammanvägd bedömning av nämndernas 

måluppfyllelse och analysen ovan, ger att det strategiska målet är delvis uppnått. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått under det första delåret 2021. 

Lärdomar och åtgärdsförslag: Kommunen behöver arbeta vidare med frågor som 

rör arbetsmiljö vid arbete på distans. Då arbetsplatsen flyttar in i hemmet kan gränsen 

mellan arbetstid, raster och fritid bli otydlig. Det är möjligt att det behövs mer uttalade 
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och konkreta överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda i dessa frågor för 

att underlätta för båda parter att skilja på arbetstid och fritid. 

Enligt Skollagen (2010:800) ska varje huvudman sträva efter att inrätta karriärsteg för 

särskilt yrkesskickliga lärare. Detta kan vara ett sätt att stimulera lärare till att arbeta 

kvar eller söka sig till Tidaholms kommun. Andra möjliga åtgärder är att ta fram en 

strategi som klargör hur Tidaholms kommun ska behålla och öka andelen behöriga 

pedagoger inom förskola och skola, samt att fortsätta ta emot lärarstudenter som gör 

praktik (VFU). 

Social- och omvårdnadsnämnden ser att det framöver är särskilt viktigt att prioritera 

arbetsmiljöfrågor, samt att fortsätta arbeta med rekrytering och marknadsföring av de 

olika yrkeskategorierna som nämnden ansvarar för. 

God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

 

Analys: 

Tidaholms kommun har en helårsprognos som uppgår till 41,9 miljoner kronor vilket 

motsvarar 5,0 procent av skatter och generella bidrag. Soliditeten uppgår i prognosen 

till 39,5 % procent vilket är över målet på 30 procent. Det innebär att Tidaholms 

kommun uppnår de finansiella målen beslutade av kommunfullmäktige. Nämnderna 

redovisar totalt en budget i balans för helårsprognosen 2021. Mer information finns i 

kapitel 4. 

Värdering: 

Tidaholms kommun uppnår vart och ett av de finansiella målen. 
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4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.2 Redovisning - Koncern 

Resultatet för kommunkoncernen uppgår i delårsresultatet till 61,0 miljoner kronor 

vilket är 7,7 miljoner högre än för delåret 2020. Förbättringen beror främst på det 

högre resultatet i kommunen. 

Kommunens resultat är 12,3 miljoner kronor bättre än vid delåret 2020. Resultatet 

uppgår till 49,5 miljoner kronor. Det högre resultatet jämfört med 2020 beror på 

ökade intäkter av både skatteintäkter men främst generella statsbidrag som ökat med 

12 miljoner kronor. Kommunens verksamhetskostnader har ökat med 4,1 miljoner 

kronor vilket motsvarar en ökning på 0,7 %, detta är inklusive löneuppräkning. 

Kommunens avskrivningskostnader har ökat med 4,8 miljoner kronor. Ökningen av 

avskrivningskostnader beror på de färdigställda projekten på rosenbergsområdet, 

främst rosenbergsskolan, idrottshallen och infrastruktur på området. 

Tidaholms energi AB:s koncern (TEAB) resultat uppgår till 11,5 mnkr vilket är 3,0 

miljoner kronor lägre än föregående år. Det lägre resultatet beror på att TEAB år 2020 

utförde en entreprenad till vattenfall vilket höjde resultatet med 1,5 mkr samt att 

elpriset var gynnsamt 2020 vilket gav högre resultat både för elproduktionen och 

elhandeln. Resultatet på 11,5 miljoner kronor är 3 miljoner bättre än budget vilket 

beror på lägre förbrukning av olja i fjärrvärmeverket. 

4.2.1 Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som vid årsredovisningen 2020 

har använts i delårsrapporten med undantag för följande: 

• Vid årsbokslutet 2020 redovisades leasing av fjärrvärmeverket som finansiell leasing i 

den sammanställda redovisningen. Från och med januari 2021 har leasingen upphört 

och anläggningen redovisas nu som en egen anläggning. 

4.2.2 Resultaträkning 

   Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) 
No

t 

2021-01-01 – 

2021-08-31 

2020-01-01 – 

2020-08-31 

2021-01-01 – 

2021-08-31 

2020-01-01 – 

2020-08-31 

Verksamhetens intäkter  201 081 196 084 114 483 115 817 

Verksamhetens kostnader  -640 837 -635 809 -589 633 -585 526 

Avskrivningar  -47 187 -34 741 -27 464 -22 609 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -486 943 -474 466 -502 614 -492 318 

Jämförelsestörande kostnader      

Skatteintäkter  395 806 384 956 395 806 384 956 

Generella statsbidrag och  156 372 144 077 156 372 144 077 
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utjämning 

Verksamhetens resultat  65 235 54 567 49 565 36 715 

Finansiella intäkter  448 465 1 431 1 218 

Finansiella kostnader  -4 718 -1 712 -1 481 -746 

Resultat efter finansiella 

poster 
 60 965 53 320 49 515 37 188 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Årets resultat  60 965 53 320 49 515 37 188 

4.2.3 Balansräkning 

   Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) 
No

t 
2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
 1 292 225 1 240 565 754 263 731 872 

Maskiner och inventarier  23 535 27 466 21 821 25 239 

Summa materiella 

anläggningstillgångar 
 1 315 760 1 268 031 776 084 757 111 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, 

bostadsrätter mm 
 7 229 3 738 17 589 11 158 

Långfristiga fordringar  1 642 17 400   

Summa finansiella 

anläggningstillgångar 
 8 871 21 138 17 589 11 158 

Summa anläggningstillgångar  1 324 631 1 289 169 793 673 768 269 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20  2 800 3 200 2 800 3 200 

Summa bidrag till 

infrastruktur 
 2 800 3 200 2 800 3 200 

      

Omsättningstillgångar 

Förråd  5 993 6 765 3 052 3 639 

Övriga kortfristiga fordringar  51 204 88 555 57 940 71 357 

Kassa och bank  68 575 86 394 64 731 66 813 

Summa 

omsättningstillgångar 
 125 772 181 714 125 723 141 809 

      

Summa tillgångar  1 453 203 1 474 083 922 196 913 279 
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  Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) 
No

t 
2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

     

Eget kapital      

Årets resultat  63 227 35 241 49 515 18 823 

Resultatutjämningsreserv  91 735 91 735 91 735 91 735 

Lokal utvecklingsreserv  7 429 7 429 7 429 7 429 

Övrigt eget kapital  533 588 499 036 417 085 398 262 

Summa eget kapital  695 979 633 441 565 764 516 249 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och 

liknande förpliktelser 
 11 709 10 575 11 709 10 575 

Andra avsättningar 1 13 003 52 046 13 003 11 902 

Summa avsättningar  24 712 62 621 24 713 22 477 

      

Skulder 

Långfristiga skulder 

Checkräkningskredit      

Lån i banker och kreditinstitut  491 307 496 403 173 292 179 045 

Andra långfristiga skulder      

Investeringsinkomster  32 419 7 732 7 916 7 731 

Summa långfristiga skulder  523 726 504 135 181 208 186 777 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  43 335 45 806 17 858 34 240 

Övriga kortfristiga skulder  165 451 228 080 132 653 153 535 

Summa kortfristiga skulder  208 786 273 886 150 511 187 775 

Summa skulder  732 512 778 021 331 719 374 552 

      

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 
 1 453 203 1 474 083 922 196 913 279 

 

   Kommunal koncern Kommun 

Belopp (tkr) 
No

t 
2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31 

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser inkl. 

löneskatt 
 

170 236 168 683 170 236 168 683 

Borgen och andra förpliktelser  33 234 33 297 341 182 334 846 

Summa ansvarsförbindelser  203 470 201 980 511 418 503 529 
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4.2.4 Kassaflödesanalys 

   Kommun 

 
No

t 
2021-08-31 2020-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat  49 515 18 823 

Justering för ianspråktagna avsättningar  0 -1 800 

Justering för av- och nedskrivningar  27 464 36 495 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster 
 632 9 592 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
 77 611 63 111 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar  13 417 12 605 

Ökning / minskning förråd och varulager  587 -2 769 

Ökning / minskning kortfristiga skulder  -37 264 -15 955 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
 54 351 56 992 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -46 968 -113 985 

Investeringsbidrag till materiella 

anläggningstillgångar 
 399 2 406 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2 320 3 489 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -6 430  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
 -50 679 -108 090 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån   80 000 

Amortering av skuld  -5 753 -14 896 

Ökning av långfristiga fordringar    

Minskning av långfristiga fordringar    

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
 5 753 65 104 

    

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR    

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0 -540 

    

Årets kassaflöde  -2 082 13 465 

    

Likvida medel vid årets början  66 813 53 348 

Likvida medel vid årets slut  64 731 66 813 
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4.2.5 Noter 

1) Avsättningar  

Bidrag till statlig infrastruktur 6 469 tkr  

Kommunfullmäktige har i en avsiktsförklaring daterad maj 2013 beslutat sin avsikt att 

medfinansiera utbyggnaden av E20 upp till och med 6 000 tkr kronor i 2013 års 

penningvärde (Kf 55/2013). Indexering av medfinansieringsbeloppet har skett till och 

med utbetalningstidpunkten enligt Trafikverkets Investeringsindex för väghållning. 

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplösning sker med 400 tkr per år under 15 

år. Betalningen av medfinansieringen påbörjades 2020 och ska ske fram till 2025. 

Enligt betalplan från Trafikverket daterad 2021-08-23 återstår 6 469 tkr att betala. 

Avsättning har därför gjorts med 267 tkr under 2021. Någon betalning har ännu ej 

gjorts under 2021. 

Deponi 5 700 tkr 

Vid årsbokslutet 2020 gjordes en avsättning för beräknad kostnad avseende täckning av 

deponin Siggestorps avfallsanläggning. Bedömningen av avsättningens storlek har utgått 

från kvadratmeterpriset vid tidigare genomförd återställning. Enligt föreläggande från 

Länsstyrelsen ska sluttäckningen vara färdigställd den 31 december 2024. Kommunen 

har kontaktat Länsstyrelsen har kontaktats för ytterligare information samt anlitat en 
konsult. Avsättningen uppgår till samma belopp som vid årsbokslutet då någon mer 

tillförlitlig beräkning ännu inte kan göras. 

Avsättning för sanering av Kungsbroskolan 834 tkr 

Tidaholms kommun har i februari 2021 sålt fastigheterna Kaplanen 1, 2 och 5 samt del 

av Innerstaden 2:1 (Kungsbroskolan) till Tidaholms Bostads AB. Fastigheterna har 

överlåtits i befintligt skick med ett förbehåll att säljaren åtar sig att bekosta sanering 

upp till ett belopp om maximalt 50% av köpeskillingen 1 670 tkr. Avsättning för 

kostnad för sanering har gjorts. 

4.3 Prognos kommunen 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x -30,8 -31,4 -33,7 -31,6 x x -41,9     

Budgete

rat 

resultat 

 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0   -17,0     

Avvikelse 

(mnkr) 
 13,8 14,4 16,7 14,6   24,9     

             

Prognos 

resultat 

(%) 

 3,7 % 3,8 % 4,1 % 3,8 %   5,0 %     

             

Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket 

motsvarar 2,1 procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 41,9  miljoner kronor, vilket är ett 

resultat på 5,0 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett 
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överskott mot budget på 24,9 miljoner. 

Överskottet beror till största del på: 

• Skatter och generella bidrag som är 10,4 miljoner kronor  

• Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor 

• Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 1,8 miljoner kronor 

• Barn- och utbildningsnämndens överskott om 1,0 miljoner kronor 

• Avskrivningar 1,1 miljoner kronor 

• Finansiella kostnader 0,5 miljoner kronor  

• Reavinster 1,2 miljoner kronor 

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för 

• Samhällsbyggnadsnämnden om 4,0 miljoner kronor 

• Kultur- och fritidsnämnden om 0,5 miljoner kronor 

Prognosen är ett resultat som är 10,3 miljoner högre än prognosen daterad maj 2021. 

Förändringen av det prognostiserade resultatet beror på flera förändringar avseende: 

• skatter och generella bidrag, som ökat med 2,0 miljoner kronor 

• nämndernas verksamheter sammantaget har förbättrats med 2,0 miljoner 

kronor 

• reavinster har ökat med 1,2 miljoner 

• finansiella kostnader/intäkter samt avskrivningar som för 2021 beräknas bli lägre 

och därmed har en positiv inverkan på resultatet. Det är en förändring om 5,6 

miljoner kronor jämfört med prognosen i maj.   

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvikelse 

2021 
 

Utfall 

2020 

Avvikelse 

mot fg år 

Verksamhetens intäkter     196 250 -196 250 

Verksamhetens kostnader -748 229 -755 700 7 471  -930 886 182 657 

Avskrivningar -38 605 -39 683 1 078  -36 495 -2 110 

Verksamhetens nettokostnader -786 834 -795 383 8 549  -771 131 21 121 

Skatteintäkter 593 727 578 371 15 356  572 606 21 121 

Generella statsbidrag och utjämning 234 559 239 512 -4 953  217 095 17 464 

Verksamhetens resultat 41 452 22 500 18 952  18 570 59 706 

Finansiella intäkter 1 410  1 410  1 322 88 

Finansiella kostnader -960 -5 500 4 540  -1 069 109 

Resultat efter finansiella poster 41 902 17 000 24 902  18 823 59 903 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 41 902 17 000 24 902  18 823 59 903 

Nämndernas prognoser 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 

1,8 miljoner kronor.  Överskottet motsvarar nämndens medel för oförutsedda behov 

2021. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos är ett överskott för helåret på 1 miljon 
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kronor, vilket beror på dels den budgeterade utökningen och ombyggnationen av 

förskolan i Madängsholm inte genomförts, samt att ökning av andelen utbildad personal 

inom förskoleverksamheten inte förverkligats (0,5 miljoner kronor). 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 4 miljoner 

kronor som består av flera delar.  Orsaker till underskottet är förseningar av de 

anpassningsåtgärder som nämnden skall genomföra har försenats, införande kostnader 

av måltidsenheten samt engångseffekter inom trafikområdet. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 0,5 miljoner 

kronor. Underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av pandemin, som inte 

fullt ut kan kompenseras med sänkta kostnader. 

Kommunstyrelsens prognos motsvarar en budget i balans. 

Finansförvaltningens prognos är ett överskott på 8 miljoner kronor, vara 7 miljoner 

är kommunens prognososäkerhet. 

Budgetavvikelser 

Sammanställning 

budgetavvikelser (tkr) 
Budget 2021 Helårsprognos Prognos avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 63 315 63 315 0 

Jävsnämnd 316 316 0 

Kultur- och fritidsnämnd 34 478 34 978 -500 

Barn- och utbildningsnämnd 340 485 339 485 1 000 

Social- och omvårdnadsnämnd 315 167 313 396 1 771 

Samhällsbyggnadsnämnd 32 439 36 439 -4 000 

Finansförvaltningen -30 500 -39 700 9 200 

Summa nämnder 755 700 748 229 7 471 

    

Finansiering 

Skatteintäkter -578 371 -593 727 15 356 

Generella bidrag -239 512 -234 559 -4 953 

Finansiell kostnad och intäkt 5 500 -450 5 950 

Avskrivningar 39 683 38 605 1 078 

Summa finansiering -772 700 -790 131 17 431 

    

Totalt skattefinansierad 

verksamhet 
-17 000 -41 902 24 902 

    

Affärsdrivande verk 

Vatten- och avloppsverk    

Renhållningsverk    

Summa affärsdrivande verk    

    

Totalt -17 000 -41 902 24 902 
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Finansförvaltningens prognos ovan inkluderar kommunens prognos för reavinster om 

1,2 miljoner. 

4.4 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 

för 2021 – 2023. I april 2021 beslutade kommunstyrelsen ombudgetering av medel 

utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

Tidaholms kommuns totala investeringsutgifter under januari till augusti uppgick till 

46,9 Miljoner kronor 

Rosenbergsskolan och tillkommande skolinvesteringar 

Byggnationen av Rosenbergshallen pågick under hela 2020 och färdigställdes i början av 

2021. Den totala kostnaden för projektet uppgick till 31,0 miljoner kronor. 

Projektet förskola Rosenberg påbörjades under 2019 och beräknas bli klart under 

2021. 

Verksamhetsanpassningar för övriga grundskolor till följd av omorganisationen i och 

med att Rosenbergsskolan togs i bruk år 2020 har pågått även under 2021. Den totala 

kostnaden uppgår till ca 7,0 miljoner kronor. 

 

Framtida bostadsområden 

Kommunen har i budget för 2021 avsatt 5 miljoner kronor för att exploatera 

bostadsområden i Kungslena och Ekedalen. Dessa projekt befinner sig 

projekteringsfasen och planeras att färdigställas under 2022. 

 

Förskola Ekedalen 

I budget för 2021 har 13,8 miljoner kronor avsatts för att bygga en förskola i Ekedalen. 

Projektet har försenats i avvaktan på effekterna av folkomröstningen avseende 

Lindängen. 

 

Nya lokaler för arbetsmarknadsenheten AME 

Under sensommaren har kommunen färdigställt och verksamhetsanpassat nya lokaler 

för arbetsmarknadsenheten. Verksamheten har därmed gått ur sina hyrda lokaler och 

flyttat in i nya lokaler på Brukets Industriområde. Den totala kostnaden uppgår till 

ca 8,7 miljoner kronor. 
 

Verksamhetsanpassningar Vulcanen 

För besöksenheten med Tidaholms museum, turistbyrån och Barnens hus har 

ombyggnation av Vulcanen pågått under första halvåret. Första etappen har 

slutbesiktigats och tagits i bruk. Under april månad flyttade Barnens hus-verksamheten 

ut från Samrealskolan och till Tidaholms museum på Vulcanön. Den totala kostnaden 

uppgår till 5,8 miljoner kronor. 

 

Vatten och avloppsverket: Reservvattentäkt 

Inmätningar och detaljprojektering pågår. Total kostnadsbild ska tas fram. Uppgörelse 

med Borgunda vatten om ägarförhållanden samt fördelning av kostnader är ej klar. Den 

totala budgeten på 7,0 miljoner kronor kommer inte att räcka. 

 

Renhållningsverket 
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Ombyggnad ÅVC-Siggestorp: Ombudgetering krävs för reglering av projekt. 

Farligt avfall: Anbud över budget, omfördelning av projektmedel. 

Införande av grönt kort: Ombyggnad av ÅVC krävs innan kunder kan släppas in på 

obemannad tid. 

4.4.1 Investeringar per nämnd 

  Budget 2021 Ack Utfall 
Prognos 

2021 

Avvikelse 

helår 2021 

Kommunstyrelsen 11 167 1 694 2 503 8 664 

Kultur- och fritidsnämnd 2 300 232 2 300 0 

Barn- och utbildningsnämnd 1 125 555 1 125 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 602 361 602 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 84 479 43 791 84 479 0 

Skattefinansierad verksamhet 99 673 46 633 91 009 8 664 

Vatten- och avloppsverk 8 912 262 2 500 6 412 

Renhållningsenhet 3 848 73 3 000 848 

Affärdrivande verksamhet 12 760 335 5 500 7 260 

Totalt kommunen 112 433 46 968 96 509 15 924 
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5 Personal 
Personal och sjukfrånvaro 

Barn- och utbildningsförvaltningen - Genom målmedvetet arbete har verksamheterna 

anpassats efter ekonomiska förutsättningar. Detta har medfört både färre antal 

anställda samt antal årsarbetare. Sjukfrånvaron är återigen på en låg nivå, efter ett år 

med hög frånvaro. Trots en stor förvaltning med många anställda är sjukfrånvaron låg, 

vilket tyder på en arbetsmiljö som är god samt gott ledarskap. 

Kultur- och fritidsförvaltningen - Det har skett stora förändringar under året med flytt, 
nya lokaler, nya arbetssätt och nya arbetskamrater. Därutöver har covid-19-pandemin 

inneburit snabba förändringar och stor ovisshet. Sammantaget har chefer och 

medarbetare satts på stora prov under första halvåret av 2021 vilket visar sig på olika 

sätt. 

Kommunledningsförvaltningen - Personal gått ner i tjänst på grund av tjänstledigheter 

och föräldraledigheter vilket innebär en minskad personalstyrka som uppgår till 36 

årsarbetare i tjänst per 2021-08-31.  Sjukfrånvaron har ökat med 1,8 procentenheter 

från bokslutet 2020, vilket motsvarar ungefär en heltidssjukskrivning för ett helt år. 

Ökningen beror på långtidssjukskrivningar som inte är orsakade av pandemin. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Antalet anställda har ökat och detta beror på 

utökningen med Rosenberg, Näringslivsenheten samt Måltidsenheten. 

Framtida bemanning och rekrytering 

Tidaholms kommun står inför utmaningar när det gäller rekrytering. Andelen behöriga 

pedagoger i barn- och utbildningsnämndens verksamheter är god jämfört med riket, 

men minskar inom förskolan, fritids, grundskolan och gymnasieskolan. Brist på lärare 

med rätt kompetens parat med en stor personalomsättning ger sämre förutsättningar 

att bygga upp förtroendefulla relationer mellan lärare och elever. Det riskerar i sin tur 

att påverka elevernas lärande, anknytning till skolan och möjligheterna att främja 

trygghet och studiero. 

Det framtida rekryteringsläget är även en utmaning för social- och 

omvårdnadsnämnden. Allt färre väljer att utbilda till yrken inom välfärdssektorn 

samtidigt som Tidaholms kommun, liksom hela Sverige, står inför stora 

pensionsavgångar. Ett sätt att sprida relevant kunskap kring och skapa intresse för de 

yrken som finns inom nämndens verksamhetsområde är att besöka skolor och 

yrkesmässor. Under pandemin har detta dock inte varit möjligt. Nämnden fortsätter 

kommunens samverkan med Vård- och omsorgscollege Skaraborg som anordnar vård- 

och omsorgsutbildningar. 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01– 2021-08-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

2019-01-01 – 2019-12-

31 

Antal anställda 1 190 1 184 1 208 

- Kvinnor 979 981 999 

- Män 211 203 209 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
82,3 82,9 82,7 
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Könsfördelning (andel 

män, %) 
17,7 17,1 17,3 

    

Antal årsarbetare 1 154 1 145 1 161 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

97,0 96,7 96,1 

Sjukfrånvaro (%) 5,7 7,2 5,5 

Sjukfrånvaron bland kommunalt anställda uppgår till 5,7 % under det första delåret 

2021. Andelen var 6,1 % bland kvinnor och 4,3% bland män. 

Andelen sjukfrånvaro under helåret 2020 uppgick till 7,2 %. Bland kvinnor ökade 

sjukfrånvaron från 6,1 % år 2019 till 8,0 % år 2020. Bland män ökade sjukfrånvaron från 
2,7 % år 2019 till 7,2 % år 2020. En förklaring till den kraftiga ökningen år 2020 är att 

pandemin medförde ökade sjukskrivningar på grund av förkylningssymptom och 

bekräftade fall av covid-19. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/335 

§ 209 Beslut om besvarande av motion om uppdrag om att 
skyndsamt redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation under åren 2011-2020 samt budget år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) med flera har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
med yrkandet att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att 
skyndsamt redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation under åren 2011-2020 samt budget år 2021. 
 
Motionärerna framhåller att det i kommunens årsredovisningar framgår att 
antalet årsarbetare mellan år 2011 till år 2019 har ökat med 193 årsarbetare 
vilket innebär en ökning på 20 procent. De framhåller vidare att detta innebär 
en ökning av kommunens totala personalkostnader på 191 mnkr. 
Motionärerna konstaterar därefter att ökningen om 193 årsarbetare från 2011 
till 2019 innebär en årlig merkostnad om 108 mnkr.  
 
Motionärerna lämnar vidare i motionen en punktlista på vad som bör 
inrymmas i redovisningen samt att utvecklingen bör redovisas per nämnd.  
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och kommer i sin utredning 
fram till att det är komplicerat och komplext att analysera och ge exakta 
förklaringar till varför antalet anställda och antalet årsarbetare har varierat och 
förändrats från år 2011 till år 2020. Förändringarna är dock kopplade till hur 
verksamheter har utvecklats och bedrivits där faktorer såsom 
volymförändringar, omvärldshändelser, ambitionsnivå och politiska beslut 
samt rättsliga krav och lagändringar har påverkat. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser vidare att om det ska genomföras en mer 
genomgripande utredning och analys av personalorganisationen bör 
utredningen ha ett klart och tydligt syfte samt en tydlig målsättning.  Det skulle 
även krävas tillsättande av extra resurser för att genomföra en sådan 
utredning där medel i så fall behöver avsättas. Utifrån tidigare utredningar av 
liknande karaktär skulle det röra sig om en kostnad på cirka 330 000 kronor.   
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar slutligen att förvaltningen redan, i 
stor utsträckning, har tagit fram den statistik som motionärerna efterfrågar och 
att motionen därför kan anses vara besvarad.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion gällande att 

redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation 2011-2020”, kanslichef Anna Eklund,  
2021-08-04. 

✓ Bilaga 1 ”Statistiksammanställning ”Antalet årsarbetare 2020-2011”, 
2021-09-24. 

✓ Bilaga 2 ”Redogörelser från förvaltningscheferna”, 2021-08-05.  
✓ Bilaga 3 ”Ledarskapsstruktur”, 2021-09-24. 
✓ Motion ”Uppdrag att skyndsamt redovisa en genomgående analys av 

kommunens personalorganisation 2011-2020 samt budget 2021”, 
Roger Lundvold (KD) med flera, 2020-09-28. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-04 
 
Ärendenummer 
2020/335 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om besvarande av motion gällande att 
redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation 2011-2020 
 
Ärendet 
Roger Lundvold (KD) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att 
skyndsamt redovisa en genomgående analys av kommunens 
personalorganisation 2011-2020 samt budget 2021. 
 
Motionärerna framhåller att i kommunens årsredovisningar framgår att antalet 
årsarbetare mellan 2011 till 2019 har ökat med 193 årsarbetare (från 968 
årsarbetare år 2011 till 1 161 årsarbetare år 2019) vilket innebär en ökning på 
20 procent. De framhåller vidare att detta innebär en ökning i kommunens 
totala personalkostnader 2011 till 2019 om 191 mnkr (från 457 mnkr år 2011 
till 648 mnkr 2019). Motionärerna konstaterar därefter att ökningen om 193 
årsarbetare från 2011 till 2019 innebär en årlig merkostnad om 108 mnkr. 
Detta utifrån beräkningen att en årsarbetare år 2019 i genomsnitt kostar 558 
tkr per år.  
 
Motionärerna lämnar vidare i motionen en punktlista på vad som bör 
inrymmas i redogörelsen där det framgår att utvecklingen bör redovisas per 
nämnd.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Bilaga 1, ”Statistiksammanställning ”Antalet årsarbetare 2020-2011”, 

2021-09-24. 
✓ Bilaga 2, ” Redogörelser från förvaltningscheferna”, 2021-08-05.  
✓ Bilaga 3, ”Ledarskapsstruktur”, 2021-09-24. 
✓ Motionen ” Uppdrag att skyndsamt redovisa en genomgående analys 

av kommunens personalorganisation 2011-2020 samt budget 2021”, 
Roger Lundvold (KD) med flera. 

 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet och lämnar en redogörelse 
för samtliga punkter som motionärerna framhåller bör analyseras i samband 
med en utredning av kommunens personalorganisation mellan 2011-2020. 
 
Kommunledningsförvaltningen har som ett led i beredningen inhämtat 
förvaltningschefernas redogörelse för respektive förvaltnings förändring av 
antal årsarbetare och anställda mellan 2011-2020 samt vilka olika orsaker 
som bidragit till att antalet årsarbetare/anställda har förändrats.   
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Kommunledningsförvaltningen kan inledningsvis konstatera att det är 
komplext att analysera och jämföra personalkostnader under en period på tio 
år. I bakgrunden till motionen tar exempelvis inte motionärerna hänsyn till de 
nominella löneökningarna som skett under perioden vilken årligen uppgått till 
omkring 2 till 3 procent. Exempelvis skulle en nominell löneökning på tre 
procent mellan 2011-2019 innebära en ökad kostnad på 122 mnkr.  
 
Antal årsarbetare samt antal medarbetare 
I motionen framgår: 

• antal årsarbetare 
- analys av orsak till ändringar och hur ev. ökning finansierats 

• antal medarbetare 
- analys av orsak till ändring 

 
Antal årsarbetare samt antal anställda fördelat på nämnd finns redovisat i 
bilaga 1 ”Statistiksammanställning, flik 1”. Respektive förvaltningschefs 
redogörelse för utvecklingen per nämnd och orsaker till förändringen finns 
redovisat i bilaga 2. ”Redogörelser från förvaltningscheferna”. 
 
Utifrån förvaltningschefernas redogörelser kan kommunledningsförvaltningen 
sammantaget konstatera att det finns ett stort antal olika orsaker till att antalet 
årsarbetare samt antal anställda har varierat (ökat eller minskat) under 
tidsperioden 2011-2019. Det rör sig bland annat om: 

• volymförändringar,  
• omvärldshändelser som påverkat kommunen (exempelvis 

migrationskrisen 2015, Covid-19 pandemin 2020-2021), 
• omorganisationer, flytt av verksamheter mellan olika nämnder och 

tillkommande eller borttagen verksamhet,  
• förändrade rättsliga/legala skyldigheter och regeländringar, 
• ökad/minskad ambitionsnivå vad verksamheten ska leverera samt 
• möjligheten för förvaltningen att verkställa fattade politiska beslut.  

 
Vidare kan kommunledningsförvaltningen konstatera att om en djupare analys 
och utredning ska genomföras krävs utökade resurser i form av en extern part.  
Detta då förvaltningen inte har möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna 
komplexitet utan att det får konsekvenser på förvaltningens övriga 
arbetsuppgifter. Vid ett eventuellt beslut om utökad utredning behöver även 
medel avsättas för uppdraget. En utredning som innebär cirka 10 veckor (cirka 
400 timmar) brukar innebära en kostnad av cirka 330 000 kronor (cirka 950 
kr/timmen). 1  
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att antalet anställda 
generellt i Tidaholms kommun mellan 2019 till 2020 har minskat från 1208 till 
1184 (24 personer) och antalet årsarbetare har minskat mellan 2019 till 2020 
från 1161 till 1145 (16 årsarbetare). Denna minskning beror bland annat på en 
rad olika åtgärder som vidtagits till exempel stängning av verksamheter och 
förändringar av scheman. 
 
 

 
1 Referens för kostnad - Utredningen kring om gemensam måltidsenhet i Tidaholms 
kommun (ärendenr: 2019/215) 

111



 3/6 

 

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 

 
Genomsnittslön 
 
I motionen framgår: 

• Genomsnittslön total, faktisk och procent 
- Jämfört med länet och riket 

• Genomsnittslön ledare, faktisk och procent 
- Jämfört med länet och riket 

 
Utvecklingen av genomsnittslönen samt genomsnittslönen för 
förvaltningschefer under perioden 2015-2020 finns redovisat i bilaga 1 
”Statistiksammanställning, flik 2”.  Orsak till att förvaltningen endast redovisar 
statistik från 2015 och framåt är att kommunen först 2015 började göra en 
uppföljning av genomsnittslönen. 
 
När det gäller begreppet ”ledare” kan kommunledningsförvaltningen 
konstatera att det är svårt att definiera vilka befattningar som skulle tillhöra 
den kategorin. Det finns således ingen samlad statistik för denna kategori. 
Kommunledningsförvaltningen ha därför valt att redovisa genomsnittslönen för 
förvaltningschefer.  
 
Statistiken visar att genomsnittslönen för anställda var 26 486 kr/mån år 2015 
och 30 938 kr år 2020. Genomsnittslönen för förvaltningschefer var 53 414 
kr/mån år 2015 och 64 683 kr år 2020. 
 
När det gäller statistikjämförelse med länet och riket har 
kommunledningsförvaltningen inhämtat statistik från kolada. Jämförelsen finns 
redovisat i bilaga 1 ”Statistiksammanställning, flik 6 ”. Statistiken i kolada visar 
medianlön och är uppdelat på män och kvinnor. Då det inte går att ta fram 
statistik för länet har förvaltningen istället valt att redovisa en jämförelse med 
C7 kommuner (pendlingskommun nära mindre stad/ tätort).  
 
Statistikjämförelsen visar att gällande medianlön för kvinnor ligger Tidaholms 
kommun (30 193 kr år 2020) något under riket (30 682 kr år 2020) men något 
över C7. kommuner (30 157 kr år 2020).  
 
Statistikjämförelsen visar att gällande medianlön för män ligger Tidaholms 
kommun (30 900 år 2020) något över riket (30 660 kr år 2020) samt över 
C7.kommuner (29 887 kr år 2020).  
 
Ledarskapsstruktur  
 
I motionen framgår: 

• Ledarskapsstruktur 
- antal ledare och årsarbetare 
- antal årsarbetare per ledare 
- antal medarbetare per ledare 

 
Ledarskapsstrukturen fördelat på nämnd finns redovisat i bilaga 3 
”Ledarskapsstruktur”. Kommunledningsförvaltningen redovisar hur 
ledarskapsstrukturen såg ut år 2018 eftersom det då gjordes en sådan 
undersökning. Däremot i sista fliken SB 2 framgår hur ledarskapsstrukturen 
2018 skulle se ut utifrån nuvarande organisation.   
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Tjänstgöringsgrad per medarbetare 
 
Utvecklingen av tjänstgöringsgraden (sysselsättningsgraden) per medarbetare 
fördelat på nämnd under perioden 2011-2020 finns redovisat i bilaga 1 
”Statistiksammanställning, flik 3”.   
 
Statistiken visar sysselsättningsgraden generellt för medarbetare i Tidaholms 
kommun och är inte uppdelat på nämnd. Statistiken påvisar att 
sysselsättningsgraden år 2011 var 91,8 procent vilken sedan har ökat år 2021 
till 96,74 procent. År 2021 var sysselsättningsgraden generellt för kvinnor 
96,51 procent och för män 97,84 procent.  
 
Antal utköp, år och kostnad 
 
När det gäller antal utköp (överenskommelse om avslut), vilket år det var samt 
kostnad som härleds till utköpet har förvaltningen valt att redovisa de 
överenskommelser som genererat över 6 månaders månadslöner. 
Förvaltningen kan redovisa att det från 2011  har skett två sådana 
överenskommelser. Det ena genererade en kostnad på 854 100 kronor och 
den andra genererade en kostnad på 704 400 kronor.  
 
Effekt av Heltidsprojektet 
 
I motionen framgår: 

• Effekt av ”heltidsprojektet” 
- Antal medarbetare som fått utökad tjänst 
- Utökning i antal årsarbetare 
- Kostnad 
- Plan och framtida effekt för ”heltidsprojektet” 

 
Utvecklingen av antalet medarbetare som fått utökad tjänst under perioden 
2011-2020 finns redovisat i bilaga 1 ”Statistiksammanställning, flik 1”. 
Förändringen av antalet årsarbetare finns även beskrivet i den första tabellen i 
bilagan.  
 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2016-09-07 att projektet ”Heltid en rättighet – 
deltid en möjlighet” skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms 
kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som 
en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett givet antal tillfällen per år 
ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid. 
 
Projektet avslutades i juni 2020 och en slutrapport är godkänd av 
kommunstyrelsen. Projektet har inneburit att alla har en heltidsanställning i 
kommunen och alla tjänster utannonseras på heltid. 
 
Heltid som norm är även ett centralt avtal med Kommunal (2016). 
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska 
arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från 
verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare 
som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och 
utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 
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2021-05-31. Avtalet förlängdes till 2024-12-31. Under resans gång har 
tyngden på att alla ska arbeta heltid ökat och det har tydliggjorts att det var det 
som är meningen med avtalet. Centrala avtalet gäller för alla kommuner och 
inget Tidaholms kommun kan välja att inte arbeta med. 2024-12-31 ska 
kommunen enbart ha heltidsarbeten i kommunen. Ledigheter som är 
lagreglerade kommer dock att fortsätta finnas tex. föräldraledig eller sjuk. 
 
Förändringar, i det här fallet att gå från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation, är komplicerade och tar tid. Det handlar inte bara om att 
ändra en organisation utan också att förändra kulturer inom verksamheter. I 
dagsläget har projektet inneburit förbättringar för enskilda som har fått 
möjlighet att gå upp i tid och ekonomiskt är kostnaderna för kommunen som 
helhet i balans. Under genomförandet av projektet ökade antal årsarbetare 
under perioden 2018-2019 men har sedan minskat under år 2020. 
Minskningen beror bland annat på en rad olika åtgärder som minskat antalet 
årsarbetare, till exempel stängning av verksamheter och förändringar av 
schema.  
 
En komplett ekonomisk kalkyl över vad kostnaderna kring heltidsprojektet har 
genererat är dock komplext att ta fram då det är många förändringar som 
spelar in på antalet årsarbetare och hur många timmar som har genererats 
inom verksamheten.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att projektet Heltid en 
rättighet och deltid en möjlighet” är avslutat men att det framåt behöver vidtas 
ett antal åtgärder för att uppfylla kraven i heltid som norm:  

• Ta bort önskad sysselsättningsgrad, det för att mer hamna i linje med 
Kommunals centrala avtal med ”Heltid som norm”. Det innebär att alla 
ska arbeta heltid och endast lagreglerad ledighet godkänns, 
exempelvis föräldraledighet. Inledningsvis bör detta implementeras vid 
nyanställningar, det vill säga att de inte omfattas av önskad 
sysselsättningsgrad. 

• Korta nattens arbetstid. För att kunna få ihop heltidsscheman inom 
dygnet-runt-verksamhet måste en förändring gällande nattens arbetstid 
ske. Arbetspassen på natten kan inte vara så långa som uppåt 10 
timmar per nattpass. Arbetstimmarna måste fördelas jämnt mellan 
tjänster på dag, kväll och natt för att undvika puckeltid, när ”för många” 
personal är i arbete samtidigt. 

• Införa specifika helgtjänster inom dygnet-runt-verksamheten, för att 
täcka verksamhetens behov. 

• Kartlägga frånvaron noggrant och följa upp timtid och övertid.  
• Se över behovet av att ha en budget i timmar för att göra det lättare att 

planera och följa upp för enhetschefer. Uddevalla, Ulricehamn och 
Tomelilla är kommuner som gjort den förändringen och ser det som 
framgångsrikt. 

• Införa hållbara schema inom verksamhet med dygnet-runt-verksamhet 
för att få schema som gör att personer får bättre återhämtning.  

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
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Utredningens slutsatser 
Som förvaltningschefernas redogörelser påvisar är det komplicerat och 
komplext att analysera och ge exakta förklaringar till varför antalet anställda 
och antalet årsarbetare har varierat och förändrats från 2011 till 2020. 
Förändringarna är dock kopplade till hur verksamheten har utvecklats och 
bedrivits där faktorer såsom volymförändringar, omvärldshändelser, 
ambitionsnivå och politiska beslut samt rättsliga krav och lagändringar har 
påverkat antalet anställda och antalet årsarbetare.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser vidare att om en mer genomgripande 
utredning och analys av personalorganisationen ska genomföras bör 
utredningen ha ett klart och tydligt syfte samt målsättning.  Det kommer även 
krävas tillsättande av extra resurs för att genomföra en sådan utredning där 
medel i så fall behöver avsättas. Utifrån tidigare liknande utredningar skulle 
det röra sig om en kostnad på cirka 330 000 kronor.   
 
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att förvaltningen under 
motionens beredning i stor utsträckning har tagit fram den statistik som 
motionärerna efterfrågat och att motionen därför kan anses vara besvarad.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad.  

 
Sändlista 
Motionärerna 
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Sammanställning
Antalet anställda
Nämnd 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Diff 2020-2011
Kommunstyrelse 38 39 41 41 38 35 40 39 45 48 -10
Teknisk nämnd 82 76 79 81 83 87 85 80 -80
Miljö- och bygg 12 11 11 9 8 10 10 10 -10
Samhällsbyggnad 107 98 94 87 90 90 91 97 95 90 17
Kultur- och fritid 43 47 47 34 38 33 32 31 31 30 13
Barn- och utbildning 500 510 506 487 471 420 428 428 427 429 71
Social- och omvårdnad 496 514 535 535 535 534 496 480 476 470 26
Summa 1184 1208 1223 1184 1172 1112 1087 1075 1074 1067 117

Antalet årsarbetare
Nämnd 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Diff 2020-2011
Kommunstyrelse 36 37 39 39 36 32 36 36 40 43 -7
Teknisk nämnd 79 72 75 76 78 81 78 73 -73

Miljö- och bygg 12 11 11 9 8 10 10 10 -10
Samhällsbyggnad 104 94 91 83 86 85 86 91 88 83 21
Kultur- och fritid 38 40 39 30 34 28 27 26 27 26 12
Barn- och utbildning 493 500 489 473 455 403 412 412 410 409 84
Social- och omvårdnad 474 490 491 482 499 470 437 419 413 407 67
Summa 1145 1161 1149 1107 1110 1018 998 984 978 968 177
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
91,8 91,46 92,19 91,9 92,31 93,6 94,11 94,13 96,12 96,74

Män Män Män Män
96,86 96,61 96,43 97,84

Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor
92,7 94,54 96,05 96,51

Uppgifterna anges i %
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Kolada nyckeltal
Nyckeltal Område 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Medianlön kvinnor anställda av kommunen, kr Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 26 337 27 312 27 908 28 619 29 396 30 157

Medianlön kvinnor anställda av kommunen, kr Riket 26 763 27 695 28 400 29 092 29 914 30 682

Medianlön kvinnor anställda av kommunen, kr Tidaholm 26 347 27 300 28 000 28 863 29 625 30 193

Medianlön män anställda av kommunen, kr Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) 27 098 27 811 28 368 28 734 29 244 29 887

Medianlön män anställda av kommunen, kr Riket 27 600 28 156 28 800 29 412 30 003 30 660

Medianlön män anställda av kommunen, kr Tidaholm 27 187 27 929 29 000 29 450 30 050 30 900

Nyckeltalsbeskrivning

Medianlön för kvinnor/män anställda av kommunen kronor (i månaden). All lön som redovisas är uppräknad till heltidslön. I heltidslön ingår grundlön plus rörliga tillägg och förmåner. Avser anställda 18-66 år (t.o.m. 2013 avsågs 18-64 år) som är månads- eller timavlönade. Anställda i kommunägda bolag ingår inte. Källa: SCB.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-05 
 
Ärendenummer 
2020/335 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Bilaga 2- Redogörelse från förvaltningschefer 
 
Redogörelser  
Frågeställning: 
”Som ett led i beredningen av motionen önskar kommunledningsförvaltningen 
inhämta förvaltningschefernas redogörelse för respektive förvaltnings 
förändring av antal årsarbetare och anställda mellan 2010-2020. 
Redogörelsen ska innehålla vilka olika orsaker som bidragit till att antalet 
årsarbetare/anställda har förändrats.” 
 
Kommunstyrelsen- förvaltningschef Eva Thelin 
Under perioden 2011-2020 har antal tillsvidareanställda minskat med 10 
tjänster och antal årsarbetare med 7 vilket motsvarar en minskning med 21 % 
antal anställda/ 16 % årsarbetare. 
 
Volymförändringar 
Antal anställda har ökat i kommunen under de senaste 10 åren vilket bla beror 
på ökat antal barn/elever och äldre. Ökningen får effekter på 
kommunledningsförvaltningen tex personal som arbetar med administration, 
lön, ekonomi och IT. Pandemin har inneburit en förändrat arbetssätt som 
inneburit ett mer digitaliserat och webbaserat arbetssätt vilket krävt ett stort 
arbete för bland annat IT- och kanslienheten. Med hänsyn tagen till 
organisationsförändringar och volym förändringar har trots detta antal 
anställda minskat på kommunledningsförvaltningen. 
 
Organisationsförändringar, satsningar och regelförändringar 
Under åren har organisationsförändringar, satsningar och regelförändringar 
skett  
År 2011-2015  

• AME verksamhet flyttades över från kommunstyrelsen till Social och 
omvårdnadsförvaltningen  

• Personalförstärkning i samband med riksdagsval, 2014 
• Budget och skuldrådgivare flyttade från kommunledningsförvaltningen 

till Kultur- och fritidsförvaltningen  
 

En minskning av personal motsvarande 13 tjänster/11 årsarbetare 
 
År 2015-2020 

• Förvaltningsekonomerna flyttade från respektive förvaltning till 
kommunledningsförvaltningen  
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• Trafikplanerare (Näringslivsenheten) flyttades till Miljö och 
bygg/Samhällsbyggnadsförvaltning  

• Personalförstärkning i samband med riksdagsval 2018 
• Projektanställning 2014-2016 
• Inrättande av tidsbegränsad tjänst som Marknadskommunikatör 2014 

(politiskt beslut) 
• Omvandling av köpt jurist tjänst till tillsvidare 
• Ny lagstiftning vilket inneburit nya uppdrag så som GDPR ansvarig, 

informationssäkerhetsansvarig, dataskyddsombud 

En ökning av personalbemanningen motsvarande +3 tjänster/4 årsarbetare 
 
 
Socialförvaltningen, förvaltningschef Maria Olsson 
 
Enligt bifogat underlag från kansliet så har Social- och omvårdnadsnämnden 
under perioden 2011-2020 ökat antal tillsvidareanställda med 5% och antalet 
tillsvidareanställda årsarbetare med 16%. 
 
Volymförändringar 
Under tioårsperioden har andelen äldre (över 65 år) i Tidaholm ökat från 22% 
till 23,8%. Andelen personer med LSS-insatser har också ökat, från 0,69 till 
0,90 . Inom barn- och ungdomsvården så har arbetsbelastningen ökat 
avsevärt och i perioder. Under tioårsperioden har såväl 
barnavårdsanmälningar som utredningar ökat med över 200% . Det har även 
varit en topp under tioårsperioden i form av den sk flyktingkrisen där ett stort 
antal boenden för ensamkommande barn startades upp, dessa har även lagts 
ner under perioden, därav den stora toppen i mitten på perioden.  
 
Organisationsförändringar 
Utöver volymförändringar har olika beslut gett genomslag i antal anställda, se 
exempel nedan, kan eventuellt finnas fler.  
 
2014 genomfördes en organisationsförändring där AME:s verksamhet 
överflyttades från kommunstyrelsen till Social- och omvårdnadsnämnden 
(2013/326). Oklart hur många tjänster som gick över då det ej framkommer i 
underlag.  
 
2016 avvecklades yttre hemtjänst och blev istället ett eget socialt företag. 
Dock oklart hur detta påverkat frågan eftersom de flesta inom verksamheten 
haft tillfälliga stödanställningar. 
 
2017 öppnade HVB Ariel, till en början tillsattes sex tjänster. Detta utökades 
senare med ytterligare tre tjänster. Medarbetarna fanns kvar under 2020, men 
beslut om avveckling fattades 2021.  
 
2018 genomfördes en organisationsförändring där verksamheten Barnens hus 
flyttade från Social- och omvårdnadsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden 
(2017/760). I underlaget framkommer att tjänster som flyttades över var 7,25 
tjänster. Det framkommer även att Barnens hus tidigare (innan 2014) tillhört 
Näringslivsenheten varför dessa 7,25 tjänster ej finns med i beräkningen från 
2010. 
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2020 öppnade ett nytt LSS-boende, Siggestorp där 7 tjänster tillkom. 
 
Heltid som norm 
Heltid som norm bör även ha påverkat siffran för heltidsanställda årsarbetare. 
Inom vård och omsorg är sjukfrånvaron något högre än inom administrativa 
verksamheter. Det är också så att det oftast behöver tas in en vikarie vid 
sjukfrånvaro. Tidigare har detta lösts med timvikarier, men i och med 
införande av möjlighet att arbeta heltid för medarbetare har personer som valt 
att gå upp i tid istället fått täcka dessa turer i högre utsträckning, med följden 
att andelen tillsvidareanställda årsarbetare ökar.  
 
Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis finns det inget enkelt svar på varför antalet årsarbetare 
och anställda ökat inom förvaltningen utan det handlar om flera 
delförklaringar. Dels har det varit volymförändringar vilket lett till ökade behov 
och en större verksamhet. Dels har det handlat om enstaka tjänster som 
tillkommit och avvecklats till följd av ökad/minskad ambitionsnivå, 
regelförändringar, politiska beslut samt ökade krav på vad förvaltningen ska 
prestera.  
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningschef Anneli Alm 
 
År 2011-2015: 
Under denna period skedde inga större förändringar i vare sig RAM, intäkter 
eller bemanning. 
Antalet anställda minskade med 12 st. och årsarbetare minskade med 6 st. 
 
År 2015-2016: 
RAM- tilldelning ökade med 5,4% och intäktssidan ökade med 20 miljoner 
kronor. Ökningen i RAM berodde förutom prisindex och lönekostnader på en 
betydande ökning i volym där framför allt barnomsorgen ökade med ca 90 
barn. På intäktssidan var det främst ökade migrationsintäkter men även IKE.  

• Hellidens förskola öppnade och även två avdelningar i moduler vid 
Forsen 

• Det gjordes en omorganisation av treklövern och ledning kopplat till 
förskolan utökades 

• BOA startade 
• Språkslussen öppnade med studiehandledare och modersmålslärare 

till följd av många asylsökande elever i verksamheterna. 
 
Kopplat till ovan anställdes nya medarbetare. Antalet anställda ökade med 51 
st och årsarbetare med 52 st. 
 
År 2016-2017: 
RAM-tilldelningen ökade med 5,7% och intäktssidan ökade med 4 miljoner 
kronor. 
 
Även här beror RAM-ökningen på ökade volymer och referenskostnader men 
nu är barnomsorgen totalt oförändrad medan grundskolan ökar med nästan 80 
elever. Ökningen i intäkter beror mestadels på riktade statsbidrag då många 
projekt finansierade med bidrag startar under denna period. 

• Läslyftet infördes på grundskolan 
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• Medel för ökad jämlikhet i skolan delades ut  
• Plugg innan startades upp  
• SAM-kraft startade med medel från sociala investeringsfonden 

 
Totalt anställdes 16 nya medarbetare och årsanställda ökade med 18 st 
 
År 2017-2018: 
RAM-tilldelningen ökade med 12,9% och intäktssidan med ytterligare dryga 5 
miljoner kronor. 
 
Hela ökningen av RAM-tilldelning är en följd av införandet av internhyra på 
förvaltningen det finns ingen täckning för prisindex och löneökning. Ökningen i 
intäkt är åter igen riktade statsbidrag. Volymen ökar något men genererar 
ingen extra tilldelning då vi pga. felaktiga uppgifter i SCB-statistik hade fått en 
för hög tilldelning 2017. Anpassningar på förbrukning och investeringar gör att 
vi kan anställa för att kompensera för volymökningarna och göra satsningar 
inom de riktade statsbidragen som kräver motprestation. 

• Likvärdig skola med insatser mot grundskolan 
• Närvaroteamet riktat mot grundskolan startas 

 
Totalt ökade anställda med 19 st och årsarbetare ökade med 16 st. 
 
År 2018-2019: 
RAM-tilldelningen ökade med 4,5 % och intäktssidan minskade med knappa 5 
miljoner kronor. 
1 % av ökningen i RAM beror av införandet av avskrivningskostnader så 
ökningen är ca 1 % utöver pris- och löneökningsindex, ökningen av volymer i 
verksamheterna är ganska stor framför allt fritids och grundskolan ökar.  
Minskningen på intäktssidan beror till största delen av migrationsintäkter. 
Då volymerna ökar, intäkterna minskar och mycket satsningarna som har 
gjorts under de senaste åren är till följd av riktade statsbidrag där bidragen tas 
bort om personal sägs upp har nämnden svårt att ställa om. Problem med 
avläsning av lönesystem och bristande analyser gör också att insatserna blir 
försenade. Inom migrationsdelen där det största intäktsbortfallet blev kvarstår 
behoven och delar av intäktsbortfallet var svårt att förutse då det beror av när 
asylsökande elever får besked om uppehållstillstånd från migrationsverket och 
eftersöks i efterhand. Annat som påverkar är: 

• Heltidsprojektet som infördes på förvaltningen under året 
• Verksamheten flerspråkigt lärande (tidigare språkslussen) läggs ut på 

enheterna 
 
Total ökning anställda 4 st. och årsarbetare ökar med 11 st. 
 
År 2019-2020: 
RAM-tilldelningen ökar med 4,2% och intäktssidan minskar med ytterligare 8 
miljoner kronor. 
Ökningen utöver pris- och löneindex beror av ytterligare ökning i volymer 
främst inom fritids- och grundskoleverksamheterna.  

• Pandemin har stor påverkan om kanske mestadels genom ökad 
arbetsbelastning. 

• Nya skolan Rosenberg öppnas. 
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Under detta år har nämnden kommit till rätta med anpassningar som 
påbörjades under föregående år mycket tack vare ett omtag kring 
grundskoleorganisationen på grund av öppnandet av den nya 
Rosenbergsskolan som innebar både anpassningar i och med 
samordningsvinster men också ökade kostnader för ny internhyra. 
 
Antalet anställda minskar med 10 st. och årsarbetare minskar med 7 st. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningschef Johan Elgh 
 
Samhällsbyggnadschefen lämnar nedanstående redogörelse för 
personalutveckling 2011-2020 för samhällsbyggnadsnämnden: 
 
Antal årsarbetare – analys av orsak till ändring och hur eventuell ökning 
finansierats 
 
Antal årsarbetare har under åren 2011-2018 pendlat upp och ned kring 85-90 
personer, med högsta notering på 91 (år 2013, 2018) samt lägsta på 83 
(2011, 2017). Utifrån detta bedöms fluktrationerna vara normala fram till 2018. 
From 2018 har antalet årsarbetare ökat. Ökningen består av flera orsaker. 
Generellt har samhällsbyggnadsnämnden 2019,2020 redovisat en budget i 
balans trots anpassningskrav på ca 1 MSEK per år, vilket visar att ökningen 
har finansierats genom andra besparingar. Orsaken till förändringen redovisas 
på nedan punkt. 
 
Antal medarbetare – analys av orsak till ändring 
 
Ändringen av antalet medarbetare och antalet årsarbetare är någorlunda 
likadana de senare åren varpå förklaringen till utökningen förklaras samlat. 
 
Förklaringen till utökningen under 2019, 2020 består av bl.a av följande 
orsaker: 

• Utökningen med kvm-yta motsvarande ca 10% på Rosenberg ökade 
medarbetarantalet med 5 personer, vilket är ca 5%. 

• Del av näringslivsorganisationen flyttas 
• Del av måltidsorganisationen skapas/flyttas 
• En generell omställning till mer fasta tjänster på dagtid har ersatt 

säsongsarbete, vikariehantering, planerad övertid och ineffektiva 
entreprenadformer 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningschef Pema Malmgren 
 
 Kultur- och fritidschefen lämnar nedanstående redogörelse för 
personalutveckling 2011-2020 för kultur- och fritidsnämnden: 
Antal årsarbetare – analys av orsak till ändring och hur eventuell ökning 
finansierats 
 
Mellan åren 2015-2016 ökade antalet årsarbetare med att projektverksamhet 
och budget- och skuldrådgivare överfördes från kommunledningsförvaltningen 
samt att verksamhetsvaktmästare överfördes från tekniska förvaltningen. 
Mellan åren 2017-2018 ökade antalet årsarbetare med överföring av 
verksamheten Barnens hus från omvårdnadsförvaltningen. Finansiering har 
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skett genom att befintlig budget följt med verksamheterna från tidigare 
förvaltningar. 
 
Antal medarbetare – analys av orsak till ändring 
Mellan åren 2015-2016 ökade antalet anställda med att två projektanställda 
och en budget- och skuldrådgivare överfördes från 
kommunledningsförvaltningen samt att fyra verksamhetsvakt-mästare 
överfördes från tekniska förvaltningen. Mellan åren 2017-2018 ökade antalet 
medarbetare med överföring av verksamheten Barnens hus från 
omvårdnadsförvaltningen.  
 
Total tillförsel är 18 medarbetare från andra förvaltningars verksamhet men 
total ökning är 13, vilket alltså innebär att kultur- och fritids-förvaltningen totalt 
har minskat med fem (5) medarbetare under perioden 2011-2020. 
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Chef Enhet Antal underställda
förvaltningschef Adm. omvårdnadsförv. 4

Enhetschefer 9
13

Chef AME AME (lönestöd) 4
Arbetsmarknadsenhete 9

13

Chef Hellidshemmet & Lindängen Arbetsledare Hellids 1,5
Hellidshemmet 28
Lindängen 18
Stödboende Linden 5

52

Chef Hemvården Arbetsledare Hemvård 4
Hemvården 57
Hemvården natt 10

72

Chef LSS Arbetsledare LSS 2
Solstigen 10
Stödboende Klockan 5
Stödboende Manhem 6
Stödboende Thule 6
Hattstugan 9
Dagligverksamhet Sol 7
Utåtriktad dagligver 7
Ungdomsverksamheten 7:an 1

53

Chef Midgård Arbetsledare Midgård 1
Midgård 51
Växelvård Brage 6

58

Chef Kortvård & Rehab Arbetsledare rehab/s 1
Rehab 7
Sjuksköterskor 31
Solvik Kortvård 12

51

Chef Solvik Arbetsledare Solvik 2,5
Solvik 1 14
Solvik 3 17
Solvik 5 11
Solvik 6 17
Solvik 8 14

76

Chef Bistånd & Resurs Biståndsenheten 9
Resursen 26
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Stödformer 6
41

Chef Kök & Psykiatrin Cafeterian 2
Midgård kök 12
Socialpsykiatri 10

24

Chef P-assistans & Dagverksamhet Arbetsledare 1
Dagverksamhet ÄO 7
Personliga ass 16

24
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Chef Enhet Antal underställda
Förvaltningschef IFO Enhetschefer 3

IFO administration 4
7

Chef barn och familj Biträdande chef 1
IFO barn o familjegr 16

17

Chef ekonomi- och vuxengrupp IFO ekonomi 6
IFO vuxengrupp 2

8

Chef Boendet Ariel Samordnare 1
Boendet Ariel 7

8
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Chef Enhet Antal underställda
Förvaltningschef Chefer BUN 17

Utbildningskontoret 6
23

Chef Grundsärskolan & CRT Centrala resursteame 15
Grundsärskolan 21

36

Chef Rudbeck & Elevhälsa Elevhälsa 9
Rudbecksgymnasiet 2 12

21

Chef Rudbeck Enhetschef Asperger/ 1
Rudbecksgymnasiet 1 34

35

Chef Ungdomsboendet Ungdomsboendet 19
19

Chef Rudbeck & Kompetenscentrum Kompetenscentrum 16
Rudbecksgymnasiet 3 16

32

Chef Ekedalen Ekedalens fritids 5
Ekedalens skola 21
Familjedaghem 5

31

Chef Fröjered & Valstad Fröjereds Fritids 2
Fröjereds skola 6
Valstad fritids 3
Valstad skola 10

21

Chef Forsen Forsenskolan f-3 30
Forsenskolans fritid 11

41

Chef Forsen Forsenskolan 4-6 16
Forsenskolans admini 5
Forsenskolans skolmå 7

28

Chef Forsen Forsenskolan 7-9 29
29

Chef Hökensås Hökensås skolan f-3 19
Hökensås fritids 18

37

Chef Hökensås Hökensås skolan 4-6 14
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Hökensås skolan admi 3
Hökensås skolmåltid 4

21

Chef Hökensås Hökensås skolan 7-9 29
29

Chef Kulturskolan Kulturskola Smedjan 10
10

Chef Förskolan Ekedalen förskola 12
Förskolan Björnen 18

30

Chef Förskolan Förskolan Forsen 4
Förskolan Valstad 5
Förskolan Linblomman 4
Förskolan Stallängen 12
Förskolan Ugglan 11

36

Chef Förskolan Förskolan Skogsnalla 3
Förskolan Stormsvala 3
Förskolan Syrsan 16
Förskolan Helliden 17

39

Chef Förskolan Förskolan Axet 15
Förskolan Framtiden 7
Förskolan Fröjered 7

29
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Chef Enhet Antal underställda
Förvaltningschef Kultur&Fritid adm 5

5

Chef Kultursamordnare Kulturenheten 2
2

Chef Besökschef Arbetsledare Barnens hus 1
Barnens hus 8
Museum 7
Turistbyrån 2

18

Chef Bibliotekssamordnare Biblioteksverksamhet 9
Ungdomsverksamhet 2

11

Chef Fritidssamordnare Forshall o simskola 10
10
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Chef Enhet Antal underställda
Kommunchef Förvaltningschefer 5

Stabschefer/Kommunstyrelsen 6
11

Chef IT-chef IT-avdelningen 12
12

Chef Personalchef Personalavdelningen 5
Kontorsservice 3

8

Chef Ekonomichef Ekonomiavdelningen 8
8

Chef Närlingslivschef Näringslivsenheten 2
2

Chef Kanlichef Kansliavdelningen 3
3
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Chef Enhet Antal underställda
Förvaltningschef SB-administration 6

SB-chefer 7
13

Chef Fastighetsförvaltare Fastighetskötsel 15
15

Chef Gata Gatuenheten 9
9

Chef Lokalvård Lokalvård 35
35

Chef Miljö & Bygg Miljö och bygg 12
12

Chef Park Parkeneheten 3
3

Chef Renhållning Renhållning 6
6

Chef Reningsverket Reningsverket 3
3
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Chef Enhet Antal underställda
Förvaltningschef SB-administration 6

SB-chefer 3

Chef Service Arbetsledare/driftledare 3
Lokalvård 35
Fastighetskötsel 15
Parkeneheten 3
Gatuenheten 9

65

Chef Hållbar utveckling Miljö och bygg 12
12

Chef Renhållning/VA Arbetsledare/driftledare 1
Renhållning 6
Reningsverket 3

10
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2021/156 

§ 224 Beslut om besvarande av motion om att utreda en 
byggnation av carport eller tak över hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen i den del som rör tillsättande av utredning kring arbetsmiljö. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse den del 
av motionen som rör tillsättande av utredning kring byggande av någon 
typ av tak för hemvårdens bilar vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Birgitta Andersson (L) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller att Tidaholms hemvård och hemsjukvård dygnet runt är 
beroende av att snabbt kunna använda sina bilar för att nå brukare i hela 
kommunen. Motionärerna framhåller att samtliga tjänstebilar i dagsläget står 
utan tak vilket medför att personalen behöver ta bort is och snö från bilarna 
under vinterhalvåret. Motionärerna menar att is- och snöborttagningen är 
tidskrävande och fördröjer och försvårar personalens arbete. 
 
Motionärerna menar vidare att hemvården och hemsjukvården är 
kvinnodominerade yrken. Enligt motionärerna visar en jämförelse mellan 
Tidaholms hemvård och hemsjukvård och, till exempel gata och park, att det 
är tydligt att det inte ges likvärdiga förutsättningar för den fysiska arbetsmiljön. 
Motionärerna framhåller att det är politikernas uppgift att se till att den fysiska 
arbetsmiljön är likvärdig i samtliga verksamheter som kommunen bedriver. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunstyrelsen ska ge ansvarig instans i uppdrag att utreda den fysiska 
arbetsmiljön för personalen i Tidaholms hemvård och hemsjukvård relaterad 
till det dagliga användandet av kommunens tjänstebilar under vinterhalvåret. 
De yrkar även på att kommunfullmäktige ska besluta att 
samhällsbyggnadsnämnden ska utreda möjligheten att bygga en carport eller 
ett tak för samtliga bilar inom Tidaholms hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och social- 
och omvårdnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 99/2021, föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. Nämnden grundade sitt beslut på en 
tjänsteskrivelse författad av samhällsbyggnadschefen av vilken det bland 
annat framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen och social- och 
omvårdnadsförvaltningen har startat upp en utredning om hemtjänstens 
framtida lokalisering. Aspekter som arbetsmiljö, hållbarhet och effektivitet 
kommer ingå i utredningen och den lösning som motionärerna föreslår 
bedöms vara lämplig att ha i åtanke om en helt ny lokaliseringslösning skapas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 70/2021, rekommendera 
kommunstyrelsen besluta motionen vara besvarad med motiveringen att 
förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön i enlighet med motionen och intentionen i motionen finns med i 
det framtida arbetet med ändamålsenliga lokaler för hemvården.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att motionärerna har lagt fram två 
förslag i sin motion. Förvaltningen anser att den första delen av motionärernas 
yrkande, om att tillsätta en utredning kring arbetsmiljön relaterad till 
användandet av tjänstebilar vintertid, bör avslås medan den andra delen, om 
att utreda möjligheten om att bygga någon typ av tak för hemvårdens bilar, bör 
anses vara besvarad. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen i den del som rör tillsättande av utredning 
kring arbetsmiljö. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse den del av motionen som rör tillsättande av utredning 
kring byggande av någon typ av tak för hemvårdens bilar vara 
besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 103/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om carport eller tak över hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om carport eller tak över 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2021-08-19. 

✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2021 ”Beslut om 
yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2021-06-22. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 99/2021 ”Beslut om yttrande 
gällande motion om carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens 
bilar”, 2021-06-17. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande Motion - Carport/tak för hemtjänstens 
och hemsjukvårdens bilar”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,  
2021-06-10.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 
för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, socialchef Maria Olsson, 
2021-05-24. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut remittering 
Motion - Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 
2021-04-21. 

✓ Motion ”Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”,  
2020-09-28. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/156 

§ 103 Beslut om besvarande av motion om carport eller tak över 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen i den del som rör tillsättande av utredning 
kring arbetsmiljö. 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse den del av motionen som rör tillsättande av utredning 
kring byggande av någon typ av tak för hemvårdens bilar vara 
besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Birgitta Andersson (L) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller att Tidaholms hemvård och hemsjukvård dygnet runt är 
beroende av att snabbt kunna använda sina bilar för att nå brukare i hela 
kommunen. Motionärerna framhåller att samtliga tjänstebilar i dagsläget står 
utan tak vilket medför att personalen behöver ta bort is och snö från bilarna 
under vinterhalvåret. Motionärerna menar att is- och snöborttagningen är 
tidskrävande och fördröjer och försvårar personalens arbete. 
 
Motionärerna menar vidare att hemvården och hemsjukvården är 
kvinnodominerade yrken. Enligt motionärerna visar en jämförelse mellan 
Tidaholms hemvård och hemsjukvård och, till exempel gata och park, att det 
är tydligt att det inte ges likvärdiga förutsättningar för den fysiska arbetsmiljön. 
Motionärerna framhåller att det är politikernas uppgift att se till att den fysiska 
arbetsmiljön är likvärdig i samtliga verksamheter som kommunen bedriver. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunstyrelsen ska ge ansvarig instans i uppdrag att utreda den fysiska 
arbetsmiljön för personalen i Tidaholms hemvård och hemsjukvård relaterad 
till det dagliga användandet av kommunens tjänstebilar under vinterhalvåret. 
De yrkar även på att kommunfullmäktige ska besluta att 
samhällsbyggnadsnämnden ska utreda möjligheten att bygga en carport eller 
ett tak för samtliga bilar inom Tidaholms hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och social- 
och omvårdnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 99/2021, föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. Nämnden grundade sitt beslut på en 
tjänsteskrivelse författad av samhällsbyggnadschefen av vilken det bland 
annat framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen och social- och 
omvårdnadsförvaltningen har startat upp en utredning om hemtjänstens 
framtida lokalisering. Aspekter som arbetsmiljö, hållbarhet och effektivitet 
kommer ingå i utredningen och den lösning som motionärerna föreslår 
bedöms vara lämplig att ha i åtanke om en helt ny lokaliseringslösning skapas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 70/2021, rekommendera 
kommunstyrelsen besluta motionen vara besvarad med motiveringen att 
förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön i enlighet med motionen och intentionen i motionen finns med i 
det framtida arbetet med ändamålsenliga lokaler för hemvården.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att motionärerna har lagt fram två 
förslag i sin motion. Förvaltningen anser att den första delen av motionärernas 
yrkande, om att tillsätta en utredning kring arbetsmiljön relaterad till 
användandet av tjänstebilar vintertid, bör avslås medan den andra delen, om 
att utreda möjligheten om att bygga någon typ av tak för hemvårdens bilar, bör 
anses vara besvarad. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen i den del som rör tillsättande av utredning 
kring arbetsmiljö. 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse den del av motionen som rör tillsättande av utredning 
kring byggande av någon typ av tak för hemvårdens bilar vara 
besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om carport eller tak över 

hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2021-08-19. 

✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2021 ”Beslut om 
yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2021-06-22. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 99/2021 ”Beslut om yttrande 
gällande motion om carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens 
bilar”, 2021-06-17. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande Motion - Carport/tak för hemtjänstens 
och hemsjukvårdens bilar”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,  
2021-06-10.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 
för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, socialchef Maria Olsson, 
2021-05-24. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut remittering 
Motion - Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 
2021-04-21. 

✓ Motion ”Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”,  
2020-09-28. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-19 
 
Ärendenummer 
2021/156 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om carport eller tak över 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 
 
Ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Birgitta Andersson (L) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller att Tidaholms hemvård och hemsjukvård dygnet runt är 
beroende av att snabbt kunna använda sina bilar för att nå brukare i hela 
kommunen. Motionärerna framhåller att samtliga tjänstebilar i dagsläget står 
utan tak vilket medför att personalen behöver ta bort is och snö från bilarna 
under vinterhalvåret. Motionärerna menar att is- och snöborttagningen är 
tidskrävande och fördröjer och försvårar personalens arbete. 
 
Motionärerna menar vidare att hemvården och hemsjukvården är 
kvinnodominerade yrken. Enligt motionärerna visar en jämförelse mellan 
Tidaholms hemvård och hemsjukvård och, till exempel gata och park, att det 
är tydligt att det inte ges likvärdiga förutsättningar för den fysiska arbetsmiljön. 
Motionärerna framhåller att det är politikernas uppgift att se till att den fysiska 
arbetsmiljön är likvärdig i samtliga verksamheter som kommunen bedriver. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunstyrelsen ska ge ansvarig instans i uppdrag att utreda den fysiska 
arbetsmiljön för personalen i Tidaholms hemvård och hemsjukvård relaterad 
till det dagliga användandet av kommunens tjänstebilar under vinterhalvåret. 
De yrkar även på att kommunfullmäktige ska besluta att 
samhällsbyggnadsnämnden ska utreda möjligheten att bygga en carport eller 
ett tak för samtliga bilar inom Tidaholms hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 70/2021 ”Beslut om 

yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2021-06-22. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 99/2021 ”Beslut om yttrande 
gällande motion om carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens 
bilar”, 2021-06-17. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande Motion - Carport/tak för hemtjänstens 
och hemsjukvårdens bilar”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,  
2021-06-10.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 
för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, socialchef Maria Olsson, 
2021-05-24. 
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✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut remittering 
Motion - Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 
2021-04-21. 

✓ Motion ”Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”,  
2020-09-28. 

 
Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 53/2021, att remittera motionen 
till samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 99/2021, föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. Nämnden grundade sitt beslut på en 
tjänsteskrivelse författad av samhällsbyggnadschefen av vilken det bland 
annat framgår följande. 
 
Ett tak över de parkerade bilarna skulle göra att det går fortare att 
iordningställa bilarna under vinterhalvåret vilket skulle frigöra mer arbetstid till 
vård. Det skulle även vara positivt ur arbetsmiljömässig synpunkt eftersom 
flera ofördelaktiga arbetsmoment skulle kunna tas bort. 
 
Förvaltningen ser flera utmaningar med att genomföra motionens förslag på 
befintlig parkeringsyta för hemvården då detaljplanen eventuellt skulle behöva 
göras om, olika kulturvärdesskydd skulle behöva hanteras och bristen på yta 
skulle riskera att leda till trafiksäkerhetsproblem. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och social- och omvårdnadsförvaltningen har 
dock startat upp en utredning om hemtjänstens framtida lokalisering. Aspekter 
som arbetsmiljö, hållbarhet och effektivitet kommer ingå i utredningen och den 
lösning som motionärerna föreslår bedöms vara lämplig att ha i åtanke om en 
helt ny lokaliseringslösning skapas. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 70/2021, rekommendera 
kommunstyrelsen besluta motionen vara besvarad med motiveringen att 
förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön i enlighet med motionen och intentionen i motionen finns med i 
det framtida arbetet med ändamålsenliga lokaler för hemvården. Nämnden 
grundade sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av socialchefen av vilken 
det bland annat framgår följande. 
 
I Tidaholms kommun finns det en enhet, Stöd i ordinärt boende, där all 
omvårdnadspersonal som utför hemtjänst och hemsjukvård arbetar. Utöver 
detta utförs även annan hemsjukvård av legitimerad personal.  
Stöd i ordinärt boende utgår i dagsläget från Disponentvillan. I anslutning till 
villan finns parkeringsplatser där hemvårdens bilar finns parkerade. 
 
Inom enheten finns tolv bilar som rullar såväl dag som natt och vardag som 
helg. Det är uppenbart att ett skydd för bilarna skulle leda till en bättre 
arbetsmiljö för hemvårdens medarbetare under vinterhalvåret och någon 
vidare undersökning kring detta behöver därför inte genomföras.  
 
Det finns dock en planering för att genomföra en flytt av hemvårdens 
verksamhet då lokalerna på Disponentvillan inte är tillräckligt stora. En 
förstudie genomförs tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
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utreda var verksamheten ska vara situerad i framtiden. Med det för handen 
ses det inte som kostnadseffektivt att investera i tak eller carport vid 
nuvarande arbetsställe utan det är bättre att istället fokusera på den nya 
byggnationen/lokalen.   
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen delar motionärernas uppfattning om att 
arbetsmiljön för personal inom hemvården ska vara likvärdig med den inom 
andra delar av kommunen. Vid en flytt av verksamheten till mer 
ändamålsenliga lokaler vore det önskvärt att även någon form av skydd för 
tjänstebilar planeras in vid utformningen.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen medan social- och omvårdnadsnämnden har beslutat 
rekommendera att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 en riktlinje för beredning av motioner och 
e-förslag. Sist i riktlinjen anges vilka olika förslag till beslut som finns att tillgå 
vid besvarande av motioner samt hur dessa förslag ska hanteras. Det framgår 
bland annat att: 
 

• om beredningen anser att förslaget i motionen inte bör genomföras 
eller inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska 
beredningen föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen. 
 

• om beredningen anser att förslaget i motionen ligger helt i linje med ett 
arbete, en process eller en utredning som redan pågår ska 
beredningen föreslå beslutande instans besluta att  
motionen ska anses vara besvarad. 
 

• om beredningen anser att endast vissa delar av förslaget i 
motionen bör genomföras ska beredningen föreslå beslutande instans 
att bifalla endast dessa delar. Det ska i så fall tydligt framgå vilka delar 
som beredningen föreslår att beslutande instans ska besluta att bifalla 
respektive avslå. Om beredningen anser att vissa delar av förslaget 
ska anses vara besvarade ska även detta framgå tydligt. 

 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att motionärerna har lagt fram två 
förslag i sin motion. Dels att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunstyrelsen ska ge ansvarig instans i uppdrag att utreda den fysiska 
arbetsmiljön för personalen i Tidaholms hemvård och hemsjukvård relaterad 
till det dagliga användandet av kommunens tjänstebilar under vinterhalvåret. 
Dels att kommunfullmäktige ska besluta att samhällsbyggnadsnämnden ska 
utreda möjligheten att bygga en carport eller ett tak för samtliga bilar inom 
Tidaholms hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Båda nämnderna har i sina beslut fokuserat främst på det andra förslaget om 
att bygga någon typ av tak över bilarna. Samhällsbyggnadsnämnden har 
föreslagit avslag medan social- och omvårdnadsnämnden har föreslagit att 
motionen ska anses vara besvarad. Kommunledningsförvaltningen anser dock 
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att det står klart att båda nämnderna ställer sig positiva till förslaget i sak och 
att båda nämnderna anser att dess intentioner är värda att beakta. 
Nämnderna är överens om att det inte är aktuellt att genomföra förslaget på 
den plats där hemvårdens bilar är placerade idag utan att det istället bör tas 
med i pågående utredning, som samhällsbyggnadsförvaltningen och social- 
och omvårdnadsförvaltningen håller på att ta fram gemensamt, om var 
verksamheten ska vara placerad i framtiden. Kommunledningsförvaltningen 
anser därför att det här förslaget i motionen ligger i linje med en utredning som 
redan pågår, på det sätt som riktlinjen anger, och att den delen av motionen 
kan anses vara besvarad. 
 
Det första förslaget som motionärerna lägger fram, om att ansvarig instans 
ska ges i uppdrag att utreda den fysiska arbetsmiljön för personalen i 
Tidaholms hemvård och hemsjukvård relaterad till det dagliga användandet av 
kommunens tjänstebilar under vinterhalvåret, behandlas inte lika utförligt av 
nämnderna. Det framgår dock av socialchefens tjänsteskrivelse att hon anser 
att det är uppenbart att ett skydd för bilarna skulle leda till en bättre arbetsmiljö 
för hemvårdens medarbetare under vinterhalvåret och att någon vidare 
undersökning kring detta därför inte behöver genomföras. Då socialchefen, 
som är ytterst ansvarig tjänsteperson för arbetsmiljön på sin förvaltning, tydligt 
uttrycker att det inte finns anledning att utreda frågan anser 
kommunledningsförvaltningen att den delen av motionen bör avslås. 
Kommunledningsförvaltningen anser inte att det finns anledning att lägga ner 
arbetstid och resurser på att utreda en fråga när det bedöms vara uppenbart 
onödigt. 
 
Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att den första delen 
av motionärernas yrkande, om att tillsätta en utredning kring arbetsmiljön 
relaterad till användandet av tjänstebilar vintertid, bör avslås medan den andra 
delen, om att utreda möjligheten om att bygga någon typ av tak för 
hemvårdens bilar, bör anses vara besvarad. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen i den del som rör tillsättande av utredning kring arbetsmiljö. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse den del 
av motionen som rör tillsättande av utredning kring byggande av någon 
typ av tak för hemvårdens bilar vara besvarad. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/128 

§ 70 Beslut om yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens 
och hemsjukvårdens bilar 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att besluta anse motionen besvarad med 
motiveringen att förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av 
att förbättra den fysiska arbetsmiljön i enlighet med motionen och 
intentionen i motionen finns med i det framtida arbetet med 
ändamålsenliga lokaler för hemvården. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att social- och 
omvårdnadsnämnden ska yttra sig rörande en motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar för att lämna sin syn på motionen. I 
yttrandet ska information som kan vara viktig för beslutsfattandet framkomma, 
samt ett förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta att rekommendera Kommunstyrelsen att avslå motionen och 
istället låta intentionen finnas med i det framtida arbetet med 
ändamålsenliga lokaler för hemvården. 

- Peter Friberg (M) föreslår nämnden besluta rekommendera 
kommunstyrelsen att besluta anse motionen besvarad med 
motiveringen att förvaltningen kan konstatera att det finns ett behov av 
att förbättra den fysiska arbetsmiljön i enlighet med motionen och 
intentionen i motionen finns med i det framtida arbetet med 
ändamålsenliga lokaler för hemvården. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
 
Hon finner att nämnden beslutar enligt Peter Fribergs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/117, 

”Beslut om yttrande över motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar”, 2021-06-08. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 
för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-05-24 Maria Olsson, 
socialchef 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-04-13, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-04-13. 

✓ Motion – Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar, 
2021-04-12. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-22 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-17 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/267 

§ 99 Beslut om yttrande gällande motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En motion om att anordna en lösning som ger skydd åt hemtjänstens bilar har 
kommit in, där kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig utifrån sina perspektiv. 
Även social- och omvårdnadsnämnden har begärts att yttra sig i ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en utredning utifrån förslagen i 
motionen med slutsatsen att det, vad gäller befintlig parkeringsyta där 
hemtjänsten idag parkerar, finns flera utmaningar att genomföra förslaget. 
Detaljplanen för området kan behöva ändras, olika kulturvärdesskydd bör 
hanteras, samt nuvarande ytor riskerar att vara för små för att få till en säker 
trafiklösning. Dock konstateras att det är lämpligt att ta med motionens 
målsättningar i kommande utredning om hemtjänsten fysiska förutsättningar 
och lokalisering. 
 
Sammanfattningsvis gör nämnden bedömningen att motionen i nuvarande 
form skall avslås. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande Motion - Carport/tak för hemtjänstens 

och hemsjukvårdens bilar”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,  
2021-06-10. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut remittering 
Motion - Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 
2021-04-21. 

✓ Motion - Carporttak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar,  
2021-03-28. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

146



 1/2 

 

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 
2021-06-10 
 
Ärendenummer 
2021/267 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Johan Elgh     
0502-60 60 85 
johan.elgh@tidaholm.se 
 
 
Beslut yttrande Motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar  
 
Ärendet 
En motion om att anordna en lösning som ger skydd åt hemtjänstens bilar har 
kommit in, där kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig utifrån sina perspektiv. 
Även social- och omvårdnadsnämnden har begärts att yttra sig i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut remittering 

Motion - Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 
2021-04-21. 

✓ Motion - Carporttak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar,  
2021-03-28. 

 
Utredning 
Motionen tar upp flera aspekter kring varför en carport/tak kan var lämpligt för 
hemtjänstens bilar.  
 
Miljöaspekten är viktig och inte försumbar, i alla fall på sikt. Möjlighet att 
kombinera med laddning till någon typ av batteridrift kan ge ytterligare 
fördelar. Går det att kombinera med exempelvis solceller på taket kan 
systemet dessutom tolkas som helt cirkulärt. 
 
Tidsaspekten generellt när det kommer till att iordningsställa bilar vintertid är 
en annan positiv del. Kompetensmässigt kan då också vårdpersonal i så stor 
utsträckning som möjligt använda sin tid till vård och därmed utöka 
värdeskapandet. 
 
Arbetsmiljömässigt ger det troligen fler fördelar än nackdelar då flera 
arbetsmoment med dåliga arbetsmiljömässiga förutsättningar kan tas bort. 
Förvaltningen gör bedömningen att samma typ av åtgärder är lämpliga på 
flera platser inom kommunen och har ingen uppgift om att gata/park har andra 
riktlinjer som gör att deras förhållanden skall utformas bättre än hemvården. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av social- och 
omvårdnadsnämndens yttrande och har tillsammans med social- och 
omvårdnadsförvaltningen startat upp en utredning om hemtjänstens framtida 
lokalisering. Fastigheten som tidigare nyttjats som förskola Framtiden, 
tillsammans med ytor såväl utomhus som i anslutning till Midgård, har initialts 
pekats ut som lämpligt ur flera aspekter. Om en ny lokalisering för hemvård 
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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 

skall skapas och bör arbetsmiljö, hållbarhet och effektivitet vara tydliga 
målområden i utredningen. Då är den typ av lösning som motionärerna 
föreslår lämpligt att ha med från början. Möjligheten till digitalisering och 
förberedelse för framtidens fordonsflotta och drivmedel bör då tas med om en 
helt ny lösning skapas. 
 
När det gäller befintlig parkeringsyta där hemtjänsten idag parkerar finns flera 
utmaningar att genomföra förslaget. Detaljplanen kan behövas göras om, olika 
kulturvärdesskydd bör hanteras, samt nuvarande ytor riskerar att vara för små 
för att få till en säker trafiklösning. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Givet ovan utredning så är det lämpligt att ta med motionens målsättningar i 
kommande utredning om hemtjänsten fysiska förutsättningar och lokalisering. 
Dock förslår förvaltningen att motionen i nuvarande form skall avslås. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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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 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-24 
 
Ärendenummer 
2021/128 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   
Maria Olsson     
0502-60 64 01 
maria.olsson@tidaholm.se 
 
 
Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att Social- och 
omvårdnadsnämnden ska yttra sig rörande en motion om carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar för att lämna sin syn på motionen. I 
yttrandet ska information som kan vara viktig för beslutsfattandet framkomma, 
samt ett förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remissvar till KSAU rörande motion om carport/tak 

för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-05-24 Maria Olsson, 
socialchef 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-04-13, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-04-13. 

✓ Motion – Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar, 2021-
04-12. 

 
Utredning 
I Tidaholms kommun finns en enhet ”Stöd i ordinärt boende” där all 
omvårdnadspersonal som utför hemtjänst och hemsjukvård arbetar. Utöver 
detta så utförs även annan hemsjukvård av legitimerad personal.  
Stöd i ordinärt boende utgår i dagsläget från Disponentvillan. I anslutning till 
villan finns parkeringsplatser där hemvårdens bilar finns parkerade. 
 
Inom enheten finns tolv bilar som rullar såväl dag som natt och vardag som 
helg.  
 
Det är uppenbart så att skydd för bilarna skulle leda till en bättre arbetsmiljö 
för hemvårdens medarbetare under vinterhalvåret och någon vidare 
undersökning kring detta behöver ej genomföras.  
 
Det finns dock en planering för att genomföra en flytt av hemvårdens 
verksamhet då lokalerna på Disponentvillan inte är tillräckligt stora. En 
förstudie håller på att genomföras tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda var verksamheten i framtiden 
ska vara situerad. Med det för handen ses det inte som kostnadseffektivt att 
investera i tak eller carport vid nuvarande arbetsställe utan istället fokusera på 
den nya byggnationen/lokalen.  
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Social- och omvårdnadsförvaltningen delar uppfattningen att arbetsmiljön för 
personal inom hemvården ska vara likvärdig som den inom andra delar av 
kommunen. Vid en flytt av verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler vore 
det önskvärt att även någon form av skydd för tjänstebilar planeras in vid 
utformningen.  
 
Förslag till beslut 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att rekommendera 
Kommunstyrelsen att avslå motionen och istället låta intentionen finnas med i 
det framtida arbetet med ändamålsenliga lokaler för hemvården.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/156 

§ 53 Beslut remittering Motion - Carport/tak för hemtjänstens och 
hemsjukvårdens bilar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för 
yttrande senast den 21 september 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet. 
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för 
yttrande senast den 21 september 2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion – Carport/tak för 

hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”, 2021-04-13, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-04-13. 

✓ Motion – Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar, 2021-
04-12. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/371 

§ 225 Beslut om besvarande av motion om att utreda inrättandet 
av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Birgitta Andersson (L) och Karin Olofsson (MP) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta uppdra till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun som ska 
verka som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 
 
Motionärerna yrkar vidare på att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att ett ungdomsfullmäktige placeras 
under kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda att 
en ungdomssamordnare utses och underställs kommunstyrelsen.  
 
Motionen har utretts av kommunledningsförvaltningen som har inhämtat 
yttrande från de tre unga kommunutvecklare som under sommaren år 2021 
anställdes som feriepraktikanter av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Kommunutvecklarna fick även i uppdrag att skriva en rapport av vilken det 
bland annat framgår att ungdomarna anser att ungdomar inte får komma till 
tals samt att kommunikationen mellan äldre och yngre blir allt sämre. 
Ungdomarna presenterar även ett antal förslag på hur de anser att detta skulle 
kunna bli bättre. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar, utifrån kommunutvecklarnas 
yttrande och rapport, att det föreligger ett behov av att vidare utreda hur 
ungdomars åsikter, tankar och idéer på bästa sätt ska tas tillvara i Tidaholms 
kommun och vilket typ av forum som skulle vara lämpligast. Utredningen bör 
inbegripa bland annat ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, mer informella forum 
för dialog samt digitala forum och tjänster.  
 
Då motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige 
anser kommunledningsförvaltningen att motionen kan bifallas. Utredningen 
bör däremot inte enbart behandla ungdomsfullmäktige utan även andra forum, 
metoder och tillvägagångsätt som kan vara aktuella.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i 
Tidaholms kommun”, 2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion gällande utredning 
av ungdomsfullmäktige”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-05. 

✓ Yttrande ”Utredning ungdomsfullmäktige”, kommunutvecklare,  
2021-07-07. 

✓ Rapport ”Är gräset verkligen grönare i Tidaholm?”. 
✓ Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 

2020-10-26. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/371 

§ 104 Beslut om besvarande av motion om att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Birgitta Andersson (L) och Karin Olofsson (M) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta uppdra till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun som ska 
verka som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 
 
Motionärerna yrkar vidare på att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att ett ungdomsfullmäktige placeras 
under kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda att 
en ungdomssamordnare utses och underställs kommunstyrelsen.  
 
Motionen har utretts av kommunledningsförvaltningen som har inhämtat 
yttrande från de tre unga kommunutvecklare som under sommaren år 2021 
anställdes som feriepraktikanter av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Kommunutvecklarna fick även i uppdrag att skriva en rapport av vilken det 
bland annat framgår att ungdomarna anser att ungdomar inte får komma till 
tals samt att kommunikationen mellan äldre och yngre blir allt sämre. 
Ungdomarna presenterar även ett antal förslag på hur de anser att detta skulle 
kunna bli bättre. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar, utifrån kommunutvecklarnas 
yttrande och rapport, att det föreligger ett behov av att vidare utreda hur 
ungdomars åsikter, tankar och idéer på bästa sätt ska tas tillvara i Tidaholms 
kommun och vilket typ av forum som skulle vara lämpligast. Utredningen bör 
inbegripa bland annat ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, mer informella forum 
för dialog samt digitala forum och tjänster.  
 
Då motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige 
anser kommunledningsförvaltningen att motionen kan bifallas. Utredningen 
bör däremot inte enbart behandla ungdomsfullmäktige utan även andra forum, 
metoder och tillvägagångsätt som kan vara aktuella.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen.  

 
 

155



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion gällande utredning 

av ungdomsfullmäktige”, kanslichef Anna Eklund, 2021-08-05. 
✓ Yttrande ”Utredning ungdomsfullmäktige”, kommunutvecklare,  

2021-07-07. 
✓ Rapport ”Är gräset verkligen grönare i Tidaholm?”. 
✓ Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 

2020-10-26. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-05 
 
Ärendenummer 
2020/371 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om besvarande av motion gällande 
utredning av ungdomsfullmäktige 
 
Ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Birgitta Andersson (L) och Karin Olofsson (M) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun som verkar 
som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 
 
Motionärerna yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt 
kommunstyrelsen att utreda möjligheten att ett ungdomsfullmäktige placeras 
under kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda att 
en ungdomssamordnare utses och underställs kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Yttrande ”Utredning ungdomsfullmäktige”, kommunutvecklare, 2021-

07-07. 
✓ Rapport ”Är gräset verkligen grönare i Tidaholm?”. 
✓ Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 

2020-10-26. 
 
Utredning 
Motionen har utretts av kommunledningsförvaltningen där ett yttrande har 
inhämtats från de tre unga kommunutvecklare (16 år gamla) som under 
sommaren 2021 anställdes som feriepraktikanter av kultur- och 
fritidsförvaltningen. Kommunutvecklarna arbetade med att ta fram förslag till 
hur Tidaholm kan bli en mer ungdomsvänlig kommun och deras utredning och 
förslag finns redovisade i rapporten ”Är gräset verkligen grönare i Tidaholm?”. 
Under perioden som kommunutvecklarna arbetade träffade de olika politiker 
och tjänstepersoner som redogjorde för hur kommunen idag arbetar med 
ungdomsfrågor. Kanslichefen träffade därmed kommunutvecklarna för att 
informera om vilka olika sätt det idag finns för medborgare att påverka 
politiska beslut i Tidaholm, bland annat allmänhetens frågestund, 
Tidaholmsförslag, synpunkter och felanmälan samt möjligheten till folkinitiativ. 
Kommunutvecklarna fick sedan i uppdrag att skriva ett yttrande till den motion 
som lämnats kring att utreda möjligheterna till att införa ett 
ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun.  
 
Av kommunutvecklarnas yttrande framgår följande. 
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”Ungdomars åsikter, tankar och idéer uppfattas inte av de förtroendevalda 
kommunpolitikerna i Tidaholm, så därför anser vi att ett ungdomsfullmäktige är 
nödvändigt för att ungdomars röster ska bli hörda. Intresset bland ungdomar i 
Tidaholm för att förändra och påverka är stort men många vet inte hur de ska 
ta till väga. Ungdomsfullmäktige skulle då vara ett alternativ för att göra 
ungdomars röst hörda och för att de som är något äldre ska få en inblick hur 
de unga tänker. Ungdomar har ingen direkt ledande kontakt med politikerna 
vilket gör det mer komplicerande för oss att förstå deras arbete. Ett 
ungdomsfullmäktige i Tidaholm hade definitivt varit ett enklare medel för oss 
unga att ge förslag och åsikter.  
 
Det politiska intresset bland ungdomar blir mindre och mindre i hela nationen, 
år för år. Det ”vanliga” politiska arbetet blir mindre och mindre attraktivt och 
många vill inte ta brett och generellt ansvar. Vi anser att människor blir mer 
lata med tiden och inte vill engagera sig i det stora hel och istället i den lilla 
aspekten och sakfrågan. Enskilda sakfrågor tror vi att allmänna ungdomar är 
mer intresserade att delta i. Eftersom det politiska intresset minskar bland 
ungdomar så behöver vi deras inflytande angående frågor som berör dem och 
handlingen på lång sikt. Ungdomsfullmäktige är då ett perfekt förslag för att 
kunna få fram ungdomars åsikter och tankar. Vi tycker att arbetet i ett 
ungdomsfullmäktige bör rikta in sig på vissa speciella frågor som intresserade 
ungdomar tar tag i och säger sitt.” 
 
Kommunutvecklarna framhåller även i sin rapport ”Är gräset verkligen grönare 
i Tidaholm?” att ungdomar inte är medvetna om hur de kan vara delaktiga i 
kommunens arbete. De redogör även för problemet att ungdomar inte får 
komma till tals och att kommunikationen mellan yngre och äldre blir sämre. De 
föreslår därför att kommunen inför en app ”Speakapp” där ungdomar bland 
annat kan svara på frågor från politiker och tjänstepersoner samt där 
ungdomar i kommunen kan skicka in förslag på förändringar och förbättringar i 
kommunen. Kommunutvecklarna föreslår även att ett så kallat ”lunchsnack” 
införs, det vill säga att elever och politiker äter lunch tillsammans och samtalar 
kring frågor kring kommunens utveckling etc. Under dessa lunchsnack får 
ungdomar möjlighet att ställa sina frågor och ge svar på politikers frågor.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att det idag finns ett antal 
kommunala råd för samråd och utbyte av information mellan kommunen och 
företrädare för intresseföreningar, organisationer eller myndigheter i frågor 
som rör gemensamma intressen. Dessa råd är kommunala pensionärsrådet, 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor, brottsförebyggande rådet samt 
folkhälsorådet. Det finns däremot inget liknande forum, såsom ungdomsråd, 
där politiker kan samråda och byta information med ungdomar. Ungdomar är 
däremot inte utestängda från att ge synpunkter och att skicka in 
Tidaholmsförslag då det inte finns någon åldersgräns satt för dessa funktioner.  
 
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att erfarenheter från andra 
kommuner visar att det kan vara problematiskt att få ungdomar att vilja 
engagera sig i ungdomsråd och ungdomsfullmäktige. Det finns dock, som 
kommunutvecklarna lyfter, andra sätt att kommunicera och rådgöra med 
ungdomar, till exempel digitala forum, informella möten och även införande av 
unga kommunutvecklare.  Förvaltningen vill även framhålla att ett införande av 
ungdomsfullmäktige skulle innebära en utökad verksamhet för 
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kommunstyrelsen, vilket i sin tur skulle innebära ett behov av utökade resurser 
(både personella och ekonomiska).  
 
Barnrättsbedömning 
Förslaget att utreda möjligheten till att inrätta ett ungdomsfullmäktige påverkar 
främst barn i åldern 12 till 18 år (vanligt förekommande ålderskategori för 
deltagande i ungdomsfullmäktige) och deras möjlighet att få ge sina tankar 
och synpunkter på frågor som rör kommunens utveckling samt i frågor som 
intresserar ungdomar. I beredningen av motionen har även yttrande inhämtats 
från tre unga kommunutvecklare (16 år) med syftet att få ungdomars 
synpunkter på förslaget.  
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att en utredning skulle bidra till att 
stärka barns rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad (artikel 12) 
och att förslaget går i linje med barnkonventionens intentioner att stärka 
barnrätten. 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera, utifrån kommunutvecklarnas 
yttrande, att det föreligger ett behov av att vidare utreda hur ungdomars 
åsikter, tankar och idéer på bästa sätt ska tas tillvara i Tidaholms kommun och 
vilket typ av forum som skulle vara lämpligast. Utredningen bör inbegripa 
bland annat ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, mer informella forum/dialog 
och digitala forum/tjänster.  
 
Då motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till 
kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att införa ett ungdomsfullmäktige 
anser kommunledningsförvaltningen att motionen kan bifallas. Utredningen 
bör däremot inte enbart behandla ungdomsfullmäktige utan även andra forum 
och metoder/tillvägagångsätt.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  

 
Sändlista 
Kommunutvecklarna 
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Ungdomsfullmäktige 

Ungdomars åsikter, tankar och idéer uppfattas inte av de förtroendevalda kommunpolitikerna 
i Tidaholm, så därför anser vi att ett ungdomsfullmäktige är nödvändigt för att ungdomars 
röster ska bli hörda. Intresset bland ungdomar i Tidaholm för att förändra och påverka är stort 
men många vet inte hur de ska ta till väga. Ungdomsfullmäktige skulle då vara ett alternativ 
för att göra ungdomars röst hörda och för att de som är något äldre ska få en inblick hur de 
unga tänker. Ungdomar har ingen direkt ledande kontakt med politikerna vilket gör det mer 
komplicerande för oss att förstå deras arbete. Ett ungdomsfullmäktige i Tidaholm hade 
definitivt varit ett enklare medel för oss unga att ge förslag och åsikter.  

Det politiska intresset bland ungdomar blir mindre och mindre i hela nationen, år för år. Det 
”vanliga” politiska arbetet blir mindre och mindre attraktivt och många vill inte ta brett och 
generellt ansvar. Vi anser att människor blir mer lata med tiden och inte vill engagera sig i det 
stora hel och istället i den lilla aspekten och sakfrågan. Enskilda sakfrågor tror vi att allmänna 
ungdomar är mer intresserade att delta i. Eftersom det politiska intresset minskar bland 
ungdomar så behöver vi deras inflytande angående frågor som berör dem och handlingen på 
lång sikt. Ungdomsfullmäktige är då ett perfekt förslag för att kunna få fram ungdomars 
åsikter och tankar. Vi tycker att arbetet i ett ungdomsfullmäktige bör rikta in sig på vissa 
speciella frågor som intresserade ungdomar tar tag i och säger sitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh Liam, Linnea, Alexander.   
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Är gräset verkligen 

grönare i Tidaholm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162



 

 

Rapporten är skriven av tre unga kommunutvecklare i Tidaholm. 

Vi har under två veckors tid fått i uppdrag att försöka involvera ungdomar i kommunens 
arbete och intresse samt utveckla fritidsutbudet. Syftet med arbetet är att utveckla kommunen 
från ungdomars perspektiv. Under de två veckor vi ha arbetat har vi träffat politiker, 
tjänstemän och makthavare för att få ökad förståelse för kommunens arbete kring 
ungdomsfrågor. Vi har även arbetat självständigt genom att finna fakta, information och 
enkäter via kommunens olika kanaler.  

Målet med arbetet är att påverka politikerna med våra förslag till en mer ungdomsvänlig 
kommun.  

Förslagen för ett bättre Tidaholm: 

• Chattforum  

• App (SpeakApp) 

• Lunchsnack 

• Evenemang 

• Studiebesök  

• Affischering  

• Studiebesök och affischering på grundskolor för att locka de yngre i tidig ålder 
• Skolbesök bland ungdomar i verksamheten 
• Mer marknadsföring angående aktiviteter 
• Anordnade aktiviteter för att locka fler 
• Allmän plats för utdelad information  
• Mer fokus på Instagram 
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Hur vill unga vara delaktiga? 

Ungdomar är en stor del utav kommunen, vi anser att det är problematiskt att ungdomar inte 
är medvetna om hur de kan vara delaktiga i kommunens arbete. Därför har vi valt att ta fram 
en rad olika förslag på vad som kan förbättras. Först är det viktigt att ungdomar vet hur de 
ska få kontakt med kommunen. Idag så kan man kontakta kommunen via mail eller telefon, 
vi hävdar att det bör finnas ett chattforum för att underlätta för ungdomar men även äldre. 
Därför anser vi att ett chattforum på kommunens hemsida och en app via mobilen hade 
underlättat för alla åldrar. Det är bevisat att det har fungerat i andra kommuner, exempelvis 
Falköping och Haninge där de har köpt SpeakApp från Sveriges ungdomsråd. SpeakApp är 
en bra app för ungdomarna att ha i mobilen då den har olika kategorier där man ser bland 
annat aktiviteter i kommunen och kan svara på frågor som politiker och tjänstepersoner 
ställer till ungdomar. I appen finns även en kategori där ungdomar i kommunen kan skicka in 
förslag på förändringar och förbättringar i kommunen.  

Vi tycker även det är viktigt att avståndet mellan ungdomar och politiker minskar så att man 
kan lättare kommunicera med varandra. Detta tror vi går att uppnå genom lunchsnack, där 
elever får äta mat och samtala med politikerna för att tillsammans göra kommunen bättre. 
Detta möte kan ske i skolmatsalen där ungdomar är redan bekväma med området. Vi tycker 
lunchsnack förebygger fördomar då man träffas och kan prata djupare och mer försåtligt. 
Samt är det viktigt att förtroendevalda makthavare syns i skolans område och visar att dem är 
tillgängliga, så att ungdomarna har inblick i deras arbete.  

Ett gott samarbete mellan ungdomarna och kommunen kan vara lösningen på 
delaktighetsproblemet. Kommunen och ungdomarna kan anordna evenemang tillsammans 
vilket bygger en god relation även framöver. Evenemanget kan ordnas både inom skolans 
ramar men även utanför, exempelvis på midsommar.  

Problem 

Ungdomar kommer inte till tals idag och kommunikationen mellan ungdomar och äldre blir 
allt sämre. Vi behöver ett enklarare system som gör att ungdomar kan tänka sig att delta och 
svara på exempelvis politikernas frågor.  

Förslag 

• Införandet av Speakapp som kommunikation för att få mer av ungdomars påverkan 

• Elever äter mat med politiker (lunchsnack) för att kunna ställa sina frågor och svar. 
Politiker kan även ställa frågor 
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Fritidsutbudet i kommunen? 

Tidaholms kommun erbjuder bra utbud som badhuset, Hökensås fiske, idrottsanläggningar 
och minigolf samt utomhusbad. Även vårt kulturutbud är brett. Vi har vårt bibliotek och 
museum. Problemet vi ser är att marknadsföringen är något sämre eftersom informationen 
inte når alla medborgare. Lösningen till det kan vara att synas mer på sociala medier som 
Instagram, då få ungdomar använder sig av Facebook. Man kan synas genom att lägga ut 
videos och bilder. Detta är ett sätt att nå ut och locka mer ungdomar till att komma på 
aktiviteter.  

 Vi vill även att Speakapp ska vara ett alternativ eftersom event och andra anordnande 
aktiviteter meddelas med en enkel notis från appen. Marknadsföring via fysiska vägar skulle 
kunna ske genom affischering på en stor tavla som ligger i centrum. Alla åldrar blir 
informerade om vad som kommer ske i kommunen. 

Problem 

Många ungdomar använder Instagram istället för Facebook vilket gör att den information 
som delas ut på Facebook inte når ungdomar. Informationen kommunen lägger ut bör läggas 
ut på flera sociala medier samt att det ska finnas en fysisk allmän plats för kommunal 
information.  

Förslag 

• En allmän plats för utdelad kommunal information 

• Större fokus på Instagram för att nå de unga i kommunen.  
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Vad skulle kunna locka till ungdomsverksamheten? 

Före detta Godsmagasinet, som låg vid kommunens resecentrum, var en plats för ungdomar 
att umgås och träffa nya individer. Numera heter verksamheten “En Trappa Ner” och är 
flyttad till Bruksvilleparken. En Trappa Ner ska sedan flyttas till stadsbibliotekets 
undervåning den 7 augusti 2021. Problemet vi ser är inte att de väljer att byta lokal. Vi anser 
att de satsar på samma ungdomar och inte förbereder för de yngre. Även marknadsföringen 
om denna plats ligger efter och syns inte. Rykten om ungdomsgården och ungdomarna som 
är där står istället i centrum, vilket gör att nya ungdomar inte väjer att vara på 
ungdomsverksamheten.  

För att de yngre ska bli lockade till ungdomsverksamheten bör de marknadsföra mer på 
skolor med studiebesök och affischering. De yngre är enklare att påverka än de äldre och då 
ökar chansen för att fler ungdomar i framtiden kommer att umgås och spendera sin tid på 
denna plats. Även ett besök i verksamheten bör vara något som ska prioriteras eftersom de 
yngre får en bild av lokalen och aktiviteterna som finns. Ungdomsverksamheten anordnar 
även andra slags aktiviteter som att bada eller äta glas med mera. Genom detta så anser vi att 
chansen för att nya ungdomar att vara vid ungdomsverksamheten ökar.  

Ryktet om att ungdomsverksamheten och människorna på denna plats finns runt om i hela 
nationen. Detta anser vi är ett stort problem och anledning till att ungdomar inte väljer söker 
sig till denna plats. Nu när de väljer att byta namn och lokal tror vi att verksamheten kommer 
att gå bättre. De bör så snabbt som möjligt rikta in sig till alla Tidaholms ungdomar som är 
yngre än 19 år om att vi får en ny fräsch lokal i stadsbiblioteket. Den äldre lokalen var mörk 
och trist medan den nya är ljusare och har en roligare miljö. Vi tror också att det negativa 
ryktet kommer att försvinna på långsikt om det utförs på detta sätt. 

Problem 

Ungdomsverksamheten väljer inte att rikta in sig på de yngre och istället de som redan ägnar 
tid vid platsen. Att locka vid ung ålder skulle åstadkommit att fler skulle vara där i framtiden. 
Ryktet försvinner med tiden när nya ungdomar kommer, men även nu när dem har bytt lokal. 

Förslag 

• Studiebesök och affischering på grundskolor för att locka de yngre i tidig ålder 

• Skolbesök bland ungdomar i verksamheten 

• Mer marknadsföring angående aktiviteter 

• Anordnade aktiviteter för att locka fler 
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Obligatoriskt elevråd 

 
Kommunikationen mellan elever och lärare för att göra skolan till en mer intressant plats bör 

förbättras. Många elever anser att skolan är en tråkig plats som de inte får ut något utav. Detta 

bör vi ändra på och låta elever få ett större inflytande. Vi vill därför ha obligatoriskt elevråd 

för att eleverna ska kunna driva igenom sina åsikter och tankar kring skolan. Genom att ge 

elever större inflytande ökar kommunikationen mellan elever och lärare och på lång sikt ett 

bättre samarbete. 

 

Klasser ska noggrant ta upp förslag från olika individer som sedan två representanter ska 

nämna i elevrådet för varje klass. Förslagen ska sedan behandlas och utföras av en 

demokratiskt vald elevrådsstyrelse. På detta sätt får elever större inflytande och ansvar i 

skolan. Eleverna har även sin chans till att fråga frågor och ställa förslag till den valda 

elevrådsstyrelsen. Elevrådsmöte ska ske en gång i månaden och elevråd i klassen ska ske en 

gång i veckan för att kunna lägga fokus på att förbättra skolan. 

 

Under 8:an fanns det inget elevråd som vi unga hade kämpat för att få fram. Viljan hos 

ungdomarna fanns där men inte hos lärare eller mentorer. Vår kommunikation med lärare och 

annan personal försämrades och elevers åsikter och vilja framhävdes aldrig. Detta är ett 

problem för oss ungdomar i skolan men även lärarna som behöver kommunicera med oss 

bättre.  

 
Problem 
 

Elevråd är inget obligatoriskt på skolorna i Tidaholm. Vi anser att detta är ett problem för att 

ungdomars röst inte är en självklarhet, men även att lärarna inte kan ta hjälp av förtroende valda 

elever 

         Förslag 

• Obligatoriskt elevråd på grundskolor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/38 

§ 212 Beslut om revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att komplettera § 5 med texten ”valbar 
enligt kommunallagen”. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
arbetsordningen i enlighet med upprättat förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 42/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”S + V anser 
att den skrivning som finns i § 33 gällande E-förslag kan vara kvar vilket 
innebär att nämnd i lämpliga fall både kan bereda och besluta i sådant ärende. 
Detta utifrån att e-förslag i vissa fall kan vara av mindre omfattande karaktär 
som inte behöver prövas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige äger 
ändå frågan när ärendet skall remitteras och får då bedöma om det skall 
komma tillbaka till kommunfullmäktige eller ej.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det är upp till 
kommunfullmäktige att bestämma om § 33 i arbetsordningen ska formuleras 
som i förslaget eller på något annat sätt.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet 
med upprättat förslag.  

- Ida Davidsson (-) föreslår kommunstyrelsen besluta att komplettera § 5 
med texten ”valbar enligt kommunallagen” samt att därefter föreslå 
kommunfullmäktige besluta att revidera arbetsordningen i enlighet med 
upprättat förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Davidssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 107/2021 ”Beslut om 

revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige”, 2021-09-22. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2021-08-20. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 42/2021 ”Beslut om revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2021-03-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-21. 

✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget) 

och grön (tillägg) text. 
✓ SKR:s underlag - Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/38 

§ 107 Beslut om revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet 
med upprättat förslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har, § 42/2021, beslutat att återremittera ärendet om 
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande: ”S + V anser 
att den skrivning som finns i § 33 gällande E-förslag kan vara kvar vilket 
innebär att nämnd i lämpliga fall både kan bereda och besluta i sådant ärende. 
Detta utifrån att e-förslag i vissa fall kan vara av mindre omfattande karaktär 
som inte behöver prövas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige äger 
ändå frågan när ärendet skall remitteras och får då bedöma om det skall 
komma tillbaka till kommunfullmäktige eller ej.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det är upp till 
kommunfullmäktige att bestämma om § 33 i arbetsordningen ska formuleras 
som i förslaget eller på något annat sätt.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet 
med upprättat förslag.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2021-08-20. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 42/2021 ”Beslut om revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2021-03-03. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-21. 

✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget) 

och grön (tillägg) text. 
✓ SKR:s underlag - Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019. 
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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 
2021-08-20 
 
Ärendenummer 
2020/38 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning efter 
återremiss 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 42/2021) beslutat att återremittera 
ärendet om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. S + V anser att 
den skrivning som finns i § 33 gällande E-förslag kan vara kvar vilket innebär 
att nämnd i lämpliga fall både kan bereda och besluta i sådant ärende. Detta 
utifrån att e-förslag i vissa fall kan vara av mindre omfattande karaktär som 
inte behöver prövas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige äger ändå 
frågan när ärendet skall remitteras och får då bedöma om det skall komma 
tillbaka till kommunfullmäktige eller ej. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 42/2021 ”Beslut om revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2021-03-03. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-21. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget) 

och grön (tillägg) text. 
✓ SKR:s underlag- Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019. 

 
Utredning 
Det är upp till fullmäktige att bestämma om § 33 i arbetsordningen ska 
formuleras som i förslaget eller på något annat sätt.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det i motiveringen till 
återremissen inte finns något ytterligare att utreda. Det ursprungliga förslaget 
till reviderad arbetsordning kvarstår.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med upprättat 
förslag.  
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2020/38 

§ 42 Beslut om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat arbetsordningen för 
kommunfullmäktige utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya 
rekommendationer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förslaget med 
kommunfullmäktiges presidium. Presidiet ansåg vid genomgången att följande 
bestämmelser, som avviker från SKR:s förslag, ska vara kvar i sin nuvarande 
form i förslaget till ny arbetsordning:  
 

- Sammanträdena ska även fortsättningsvis annonseras i ortspressen (§ 
11) 

- Placeringsordning (§ 12) 
- Talarordning och ordningen vid sammanträdena (§ 27) 
- Motioner (§ 32), handläggningstid ska vara kvar 
- Allmänhetens frågestund (§ 37)  

 
Vidare förordade presidiet en ändring av 2 § som innebär att val av presidium 
ska ske på sammanträde som hålls innan december månads utgång. I övrigt 
hade presidiet inga synpunkter på kommunledningsförvaltningens förslag.   
 
I förslaget är tillägg markerade i grönt och borttag markerade i rött.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet 
med upprättat förslag. 

- Runo Johansson (L) yrkar att e-förslagen alltid ska tas upp till beslut i 
kommunfullmäktige  

- Runo Johansson (L) yrkar vidare att § 38 ändra ”valår” till ”år då 
allmänna val hålls”. 

- Mikael Hallin (C) yrkar ändring av skrivning i § 33 vad gäller ”E-förslag 
ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska beredas.” Till: ”E-förslag 
ska beredas. Fullmäktige ska fatta beslut inom ett år från det att 
fullmäktige fattat beslut om hur förslaget ska beredas.” 

- Bengt Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen 
S + V anser att den skrivning som finns i § 33 gällande E-förslag kan 
vara kvar vilket innebär att nämnd i lämpliga fall både kan bereda och 
besluta i sådant ärende. Detta utifrån att e-förslag i vissa fall kan vara 
av mindre omfattande karaktär som inte behöver prövas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige äger ändå frågan när ärendet 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

skall remitteras och får då bedöma om det skall komma tillbaka till 
kommunfullmäktige eller ej. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen beslutar om återremiss 
av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Arbetsutskottets beslut § 8/2021 ”Beslut om revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning”, 2021-02-17. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-21. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget) 

och grön (tillägg) text. 
✓ SKR:s underlag- Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019. 

 
Sändlista 
Kommunledningskontoret. 
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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 
2020-09-21 
 
Ärendenummer 
2020/38 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat arbetsordningen för 
kommunfullmäktige utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya 
rekommendationer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom förslaget med 
kommunfullmäktiges presidium. Presidiet ansåg vid genomgången att följande 
bestämmelser, som avviker från SKR:s förslag, ska vara kvar i sin nuvarande 
form i förslaget till ny arbetsordning:  
 

- Sammanträdena ska även fortsättningsvis annonseras i ortspressen (§ 
11) 

- Placeringsordning (§ 12) 
- Talarordning och ordningen vid sammanträdena (§ 27) 
- Motioner (§ 32), handläggningstid ska vara kvar 
- Allmänhetens frågestund (§ 37)  

 
Vidare förordade presidiet en ändring av 2 § som innebär att val av presidium 
ska ske på sammanträde som hålls innan december månads utgång. I övrigt 
hade presidiet inga synpunkter på kommunledningsförvaltningens förslag.   
 
I förslaget är tillägg markerade i grönt och borttag markerade i rött.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 
✓ Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med röd (borttaget) 

och grön (tillägg) text. 
✓ SKR:s underlag- Arbetsordning för fullmäktige, mars 2019. 

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

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med upprättat 
förslag. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-27 och reviderad 2019-11-25 och 
2020-XX-XX, gäller tillsvidare. Dokumentansvarig är kansliavdelningen. 
 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller be-
stämmelserna i denna arbetsordning.  
 
Antalet ledamöter  
1 §  
Fullmäktige har 41 ledamöter och 25 ersättare.  
 
Presidium  
2 §  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland le-
damöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett 
sammanträde som hålls före december månads utgång. 
  
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 
 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  
 
Interimsordförande, ålderspresident 
3 §  
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste 
av dem vara ålderspresident.  
 
Fyllnadsval till presidiet m.m. 
4 §  
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 
från sin presidiepost bör fullmäktige, så snart det kan ske, välja en annan le-
damot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.  
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresi-
denten ordförandens uppgifter.  
 
Upphörande av uppdraget 
5 § 
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar enligt 
kommunallagen upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt 
uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skrift-
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lig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så 
god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansö-
kan ges in till kommunkansliet.  
 
Tid för sammanträdena  
6 § 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och au-
gusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder det ny-
valda fullmäktige första gången i oktober. 
 
Ålderspresidenten bestämmer dag och tid för det första sammanträdet efter 
samråd med styrelsens presidium.  
 
Extra sammanträde 
7 § 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade 
på det extra sammanträdet.  
 
Ändringar i sammanträdesordningen 
8 §  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden, efter samråd med vice ordfö-
randena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för samman-
trädet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen el-
ler tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till att varje leda-
mot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast till-
kännages på kommunens anslagstavla.  
 
Plats för sammanträde 
9 §  
Fullmäktige sammanträder i lokal som presidiet bestämmer.  
 
Deltagande på distans  
10 §  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar innan sam-
manträdet anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro 
får ske på distans.  
 
Tillkännagivande och annonsering av sammanträdena 
11 §  
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäk-
tige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges samman-
träden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sam-
manträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde 
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallel-
sen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot. 
 
I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ären-
den.  
 
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonse-
ring om sammanträde ska ske.  
 
Fullmäktiges presidium bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får 
dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i orts-
tidningen samt på webbplatsen 
 
Placeringsordning  
12 §  
Vid fullmäktiges sammanträden intar fullmäktiges presidium samt sekreterare 
särskilda platser vid presidiebordet. Kommunalrådet och oppositionsrådet intar 
också särskild plats i fullmäktigesalen.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer tillsammans med partiernas 
gruppledare hur ledamöterna ska vara placerade i fullmäktigesalen. 
 
Ersättare intar den ledamots plats för vilken ersättaren tjänstgör. 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
13 §  
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta samman-
trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
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Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver något tillkännagi-
vande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de leda-
möter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om ti-
den och platsen för det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträde  
14 §  
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige 
ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag.  
 
15 § 
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden 
i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas le-
damöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i samman-
trädeslokalen under sammanträdet.  
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före 
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare   
16 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet 
underrättar, på ordförandens uppdrag, den ersättare som står i tur att tjänst-
göra. 
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17 §  
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående samman-
träde kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att 
tjänstgöra.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 
 
18 §  
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare som kal-
lats till tjänstgöring.  
 
19 §  
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger sär-
skilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 
 
Upprop  
20 §  
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska fin-
nas tillgänglig under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop 
ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt samman-
träde och när ordföranden anser att det behövs.  
 
Protokollsjusterare  
21 §  
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  
 
Sedan upprop har skett enligt 20 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsam-
mans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att, i före-
kommande fall, biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  
 
Turordning för handläggning av ärendena  
22 §  
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i till-
kännagivandet.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i tillkännagivandet.  
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Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
Yttranderätt vid sammanträdena  
23 §  
Rätt att delta i överläggningen har: 
 

- kommunalråd och oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa 
förslag.  

- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam 
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsom-
råde berörs,  

- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när full-
mäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, 

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon an-
nan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls 
med anledning av svaret, 

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 
KL när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i före-
taget,  

- ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga 
och överläggning som hålls i anledning av svaret, 

- ersättare i fullmäktige.  Ej tjänstgörande ersättare har dock inte rätt att 
framställa yrkanden eller att delta i beslut. Detta gäller även den som ti-
digare har väckt en motion när motionen i fråga ska avgöras av full-
mäktige. 

 
24 §  
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behand-
lar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen.  
 
Förtroendevald som inte är ledamot i kommunfullmäktige men mot vilken an-
märkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den 
verksamhet som den förtroendevalda ansvarar för behandlas. 
 
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 
revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.  
 
25 § 
Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och full-
mäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att 
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lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sak-
kunniga.  
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden, efter samråd med 
vice ordförandena, i den utsträckning som behövs kalla ordföranden och vice 
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, efter sam-
råd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att 
lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
 
26 §  
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer 
vid sammanträdena. 
 
Talarordning och ordning vid sammanträdena  
27 § 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett 
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare 
anfört. Repliken kan sedan mötas av en avslutande motreplik. Inläggen görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet, och inte rättar sig ef-
ter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får 
ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig 
efter tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet.  
 
Yrkanden  
28 §  
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföran-
den igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kon-
trollerar att de har uppfattats korrekt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige beslutar medge det enhäl-
ligt. 
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.  
 
Deltagande i beslut  
29 §  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 
om fullmäktige fattar det med acklamation.  
 
Omröstningar  
30 §  
När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöter som har 
utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att fullmäktiges ledamöter avger sina rös-
ter efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
När omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot 
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröst-
ning genomföras omedelbart.  
 
31 §  
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
 
En valsedel är ogiltig om den: 
 

- upptar namnet på någon som inte är valbar,  
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 
Motioner  
32 §  
En motion;  
 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,  
- får inte ta upp ämnen av olika slag,  
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- väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller vid ett sam-

manträde med fullmäktige. 
 
En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde.  
 
Väckt motion ska besvaras av fullmäktige inom ett år om inte särskilda skäl 
föranleder längre handläggningstid. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträ-
den i april och oktober.  
 
E-förslag 
33 § 
Ett e-förslag är ett initiativ från en individ som rör en fråga av allmänt intresse 
inom fullmäktiges ansvarsområde. Om ett e-förslag når tillräckligt många  
röster ska förslaget väckas som ett ärende och hanteras av fullmäktige.  
Fullmäktige avgör då om fullmäktige, efter beredning, ska besluta om förslaget 
eller om förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning 
och beslut. 
 
Den som har väckt ett ärende genom e-förslag har rätt att 
presentera sitt förslag för fullmäktige när fullmäktige ska fatta beslut om hur 
förslaget ska beredas. Förslagslämnaren ska även underrättas om vilken  
instans som ska besluta i ärendet. Förslagslämnaren bör slutligen ges  
möjlighet att yttra sig i ärendet vid sammanträdet då e-förslaget ska avgöras 
och ska i sådant fall underrättas om tid och plats för sammanträdet. 
 
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska beredas. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått till-
räckligt många röster men inte beretts färdigt. Kommunstyrelsen ska även re-
dovisa fattade beslut i de e-förslag som har överlämnats till kommunstyrelse 
eller nämnd för beredning och beslut. Redovisningen ska göras på  
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
 
Närmare bestämmelser om e-förslag meddelas av kommunstyrelsen i Riktlinje 
för e-förslag. 
 
Företagens initiativrätt  
34 § 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden 
i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäk-
tige får ta ställning till. 
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Interpellationer  
35 §  
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör 
ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den.  
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersätta-
ren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
 
En interpellation får riktas till ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller 
en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får även besluta att andra förtroende-
valda får interpelleras.  
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer när-
mast efter det då interpellationen ställdes.  
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellations-
svar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet 
om sammanträdet.  
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen 
före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 
kap. 2-6  §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts över-
lämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara in-
terpellationen.  
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besva-
randet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en 
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då sva-
ret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte.  
 
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är 
närvarande. 
 
Frågor  
36 §  
En fråga ska  

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
- ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det samman-

träde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
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Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts eller 
senast under nästkommande sammanträde.  
 
Allmänhetens frågestund 
37 § 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor som bedöms vara av allmänt in-
tresse och gäller kommunens verksamhet till fullmäktiges ledamöter. Frå-
gestunden ska ske i början av sammanträdet och bör pågå i som längst trettio 
minuter. 
 
Frågan ska vara skriftlig och lämnas till kommunkansliet senast sju arbetsda-
gar före fullmäktiges sammanträde. Kansliet ansvarar för att kommunfullmäkti-
ges presidium skyndsamt får ta del av frågan samt att den som ska besvara 
frågan får ta del av denna senast fem arbetsdagar innan kommunfullmäktiges 
sammanträde. Frågeställaren ska även närvara vid kommunfullmäktiges sam-
manträde under punkten allmänhetens frågestund. Denne har då möjlighet att, 
under som längst tre minuter, själv presentera sin fråga i kommunfullmäktige.  
 
Endast kommunmedlem har rätt att ställa frågor. För att avgöra detta ska frå-
geställaren uppge namn, adress och telefonnummer i samband med att frågan 
inges till kansliet. 
 
Frågorna ska vara korta och koncisa. Om två eller flera personer ställer 
samma eller en liknande fråga kan svaret samordnas till ett gemensamt. Frå-
gan besvaras i första hand av ordföranden i berörd nämnd. Har frågan inkom-
mit till kansliet sju arbetsdagar innan ett ordinarie kommunfullmäktigesamman-
träde skall den besvaras vid detta sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges presidium avgör om frågan får ställas. Kommunfullmäkti-
ges ordförande bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frå-
gestunden i övrigt ska genomföras. Finns obesvarade frågor som inte hunnits 
med får ordförande hänskjuta dessa till nästkommande sammanträde. 
 
Kommunal allmänpolitisk debatt 
38 § 
En gång per valår kallar ordföranden kommunfullmäktige till en allmänpolitisk 
debatt. 
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och partiernas 
gruppledare när fullmäktige ska anordna allmänpolitisk debatt samt vilka reg-
ler som ska gälla för debatten. Dessa regler ska bifogas kallelsen till det aktu-
ella sammanträdet. 
 
Beredning av ärenden  
39 §  
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Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas.  
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 
om remiss av sådana ärenden.  
 
Återredovisning från nämnderna  
40 §  
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredo-
visning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.  
 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
41 §  
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 
Beredning av revisorernas budget 
42 § 
Presidiet bereder revisorernas budget. 
 
Valberedning  
43 §  
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en val-
beredning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning 
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående be-
redning.  
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
 
Justering av protokollet  
44 §  
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, varav en från majorite-
ten och en från oppositionen.  
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett samman-
träde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de 
delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
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Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  
 
Reservation  
45 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.  
 
Expediering och publicering  
46 §  
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten i protokollet.  
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skri-
velser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte full-
mäktige beslutar annat.  
 
47 §  
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publi-
ceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund 
av lag eller annan författning. 
 
Fullmäktigeberedningar 
48 §  
Fullmäktige får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande 
av en fullmäktigeberedning besluta om: 

 beredningens uppdrag,  
 beredningens sammansättning, antal ledamöter och arbetsformer, 
 att utse ordförande och en vice ordförande,  
 beredningens mandattid samt  
 tid för återrapportering och förslag från beredningen 

 
49 §  
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör 
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de fram-
ställningar som fullmäktigeberedningen finner nödvändiga. 
 
50 §  
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En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in 
de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
51 §  
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunalla-
gen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, besluts-
förhet och protokoll. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-27 och reviderad 2019-11-25 och 
2020-XX-XX, gäller tillsvidare. Dokumentansvarig är kansliavdelningen. 
 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller be-
stämmelserna i denna arbetsordning.  
 
Antalet ledamöter  
1 §  
Fullmäktige har 41 ledamöter och 25 ersättare.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses i allmänna val. Det är 
länsstyrelsen som hanterar kommunfullmäktiges sammansättning.  
 
Presidium  
2 §  
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland le-
damöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 
Dessa utgör tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet av pre-
sidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige ett 
sammanträde som hålls före december månads utgång. 
  
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 
 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  
 
Interimsordförande, ålderspresident 
3 §  
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande.  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den som är 
äldste av dem vara ålderspresident.  
 
Fyllnadsval till presidiet m.m. 
4 §  
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 
från sin presidiepost bör fullmäktige, så snart det kan ske, välja en annan le-
damot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.  
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget utför fullgör ålders-
presidenten ordförandens uppgifter.  
 
Upphörande av uppdraget 
5 § 

196



   
  
  
 5/17 

 
 

  

 
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar enligt 
kommunallagen upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt 
uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skrift-
lig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så 
god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansö-
kan ges in till kommunkansliet.  
 
Tid för sammanträdena  
5 6 § 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och au-
gusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder det ny-
valda fullmäktige första gången i oktober. 
 
Ålderspresidenten bestämmer dag och tid för det första sammanträdet efter 
samråd med styrelsens presidium.  
 
Extra sammanträde 
6 7 § 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordförandena.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade 
på det extra sammanträdet.  
 
Ändringar i sammanträdesordningen 
7 8 §  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden, efter samråd med vice ordfö-
randena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för samman-
trädet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen el-
ler tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till att varje leda-
mot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast till-
kännages på lämpligt sätt kommunens anslagstavla.  
 
Plats för sammanträde 
8 9 §  
Fullmäktige sammanträder i lokal som presidiet bestämmer.  
 
Sammanträde Deltagande på distans  
9 10 §  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

197



   
  
  
 6/17 

 
 

  

 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar innan sam-
manträdet anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro 
får ske på distans.  
 
Tillkännagivande och annonsering av sammanträdena 
10 11 §  
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäk-
tige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges samman-
träden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sam-
manträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde 
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallel-
sen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot. 
 
I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ären-
den.  
 
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonse-
ring om sammanträde ska ske.  
 
Fullmäktiges presidium bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får 
dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i orts-
tidningen samt på webbplatsen 
 
Placeringsordning  
11 12 §  
Vid fullmäktiges sammanträden intar fullmäktiges presidium samt sekreterare 
särskilda platser vid presidiebordet. Kommunalrådet och oppositionsrådet intar 
också särskild plats i fullmäktigesalen.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer tillsammans med partiernas 
gruppledare hur ledamöterna ska vara placerade i fullmäktigesalen. 
 
Ersättare intar den ledamots plats för vilken ersättaren tjänstgör. 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
12 13 §  
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta samman-
trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en 
kungörelse ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver ingen kungörelse nå-
got tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock un-
derrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet 
avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena  
13 14 §  
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige 
ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag.  
 
14 15 § 
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden 
i de ärenden som tagits in i kungörelsen tillkännagivandet bör tillställas ska 
vara varje ledamot och ersättare tillhanda före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska vara samt-
liga tillställas ledamöter och ersättare tillhanda före sammanträdet.  
 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i samman-
trädeslokalen under sammanträdet.  
 
Interpellationer och frågor bör delges tillställas samtliga ledamöter och ersät-
tare före det sammanträde vid vilket de avses bli besvarade ställda. 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare   
15 16 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunkansliet. Kommunkansliet 
underrättar, på ordförandens uppdrag, den ersättare som står i tur att tjänst-
göra. 
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16 17 §  
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående samman-
träde kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att 
tjänstgöra.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 
 
17 18 §  
Det som sagts om ledamot i 156 och 167 §§ gäller också för ersättare som 
kallats till tjänstgöring.  
 
18 19 §  
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger sär-
skilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 
 
Upprop  
19 20 §  
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska fin-
nas tillgänglig under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop 
ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt samman-
träde och när ordföranden anser att det behövs.  
 
Protokollsjusterare  
20 21 §  
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  
 
Sedan upprop har skett enligt 19 20 § väljer fullmäktige två ledamöter att till-
sammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att, i fö-
rekommande fall, biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  
 
Turordning för handläggning av ärendena  
21 22 §  
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kun-
görelsen tillkännagivandet.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i kungörelsen tillkännagivandet ska behandlas under ett 
sammanträde.  
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Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
Yttranderätt vid sammanträdena utöver tjänstgörande ledamöter 
22 23 §  
Rätt att delta i överläggningen har: 
 

- kommunalråd och oppositionsråd. Dessa har även rätt att framställa 
förslag.  

- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam 
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsom-
råde berörs,  

- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när full-
mäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt, 

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon an-
nan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls 
med anledning av svaret, 

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 
KL när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i före-
taget,  

- ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen är medlem i vid besvarandet av en interpellation eller fråga 
och överläggning som hålls i anledning av svaret, 

- ersättare i fullmäktige.  Ej tjänstgörande ersättare har dock inte rätt att 
framställa yrkanden eller att delta i beslut. Detta gäller även den som ti-
digare har väckt en motion när motionen i fråga ska avgöras av full-
mäktige. 

 
23 24 §  
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behand-
lar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  
 
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen.  
 
Förtroendevald som inte är ledamot i kommunfullmäktige men mot vilken an-
märkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den 
verksamhet som den förtroendevalda ansvarar för behandlas. 
 
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 
revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.  
 
24 25 § 
Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning 
som behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och full-
mäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att 
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lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sak-
kunniga.  
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden, efter samråd med 
vice ordförandena, i den utsträckning som behövs kalla ordföranden och vice 
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, efter sam-
råd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att 
lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
 
25 26 §  
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer 
vid sammanträdena. 
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena  
26 27 § 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett 
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare 
anfört. Repliken kan sedan mötas av en avslutande motreplik. Inläggen görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet, och inte rättar sig ef-
ter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får 
ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig 
efter tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet.  
 
Yrkanden  
27 28 §  
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföran-
den igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kon-
trollerar att de har uppfattats korrekt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige enhälligt beslutar att medge 
det enhälligt. 
 

202



   
  
  
 11/17 

 
 

  

 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.  
 
Deltagande i beslut  
28 29 §  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 
om fullmäktige fattar det med acklamation.  
 
Omröstningar  
29 30 §  
När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöter som har 
utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att fullmäktiges ledamöter avger sina rös-
ter efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
När omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot el-
ler ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröst-
ning genomföras omedelbart.  
 
30 31 §  
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
 
En valsedel är ogiltig om den: 
 

- upptar namnet på någon som inte är valbar,  
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 
Motioner  
31 32 §  
En motion;  
 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,  
- får inte ta upp ämnen av olika slag,  
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- väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller vid ett sam-

manträde med fullmäktige. 
 
En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde.  
 
Väckt motion ska besvaras av fullmäktige inom ett år om inte särskilda skäl 
föranleder längre handläggningstid. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträ-
den i april och oktober.  
 
E-förslag 
32 33 § 
Ett e-förslag är ett initiativ från en individ som rör en fråga av allmänt intresse 
inom fullmäktiges ansvarsområde. Om ett e-förslag når tillräckligt många  
röster ska förslaget väckas som ett ärende och hanteras av fullmäktige.  
Fullmäktige avgör då om fullmäktige, efter beredning, ska besluta om förslaget 
eller om förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning 
och beslut. 
 
Den som har väckt ett ärende genom e-förslag har rätt att 
presentera sitt förslag för fullmäktige när fullmäktige ska fatta beslut om hur 
förslaget ska beredas. Förslagslämnaren ska även underrättas om vilken  
instans som ska besluta i ärendet. Förslagslämnaren bör slutligen ges  
möjlighet att yttra sig i ärendet vid sammanträdet då e-förslaget ska avgöras 
och ska i sådant fall underrättas om tid och plats för sammanträdet. 
 
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
fullmäktige fattar beslut om hur förslaget ska beredas. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått till-
räckligt många röster men inte beretts färdigt. Kommunstyrelsen ska även re-
dovisa fattade beslut i de e-förslag som har överlämnats till kommunstyrelse 
eller nämnd för beredning och beslut. Redovisningen ska göras på  
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
 
Närmare bestämmelser om e-förslag meddelas av kommunstyrelsen i Riktlinje 
för e-förslag. 
 
Företagens initiativrätt  
33 34 § 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 10 kap. 17 och 18 2-6 §§ KL får 
väcka ärenden i fullmäktige om i sådana ärenden som företaget är skyldigt att 
se till att fullmäktige får ta ställning till. 
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Interpellationer  
34 35 §  
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör 
ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den.  
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersätta-
ren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
 
En interpellation får riktas till ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller 
en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får även besluta att andra förtroende-
valda får interpelleras.  
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer när-
mast efter det då interpellationen ställdes.  
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellations-
svar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen tillkän-
nagivandet om sammanträdet.  
 
Den ledamot som har ställt interpellationen ska bör få del av svaret senast da-
gen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 10 
kap. 17 och 18 2-6  §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har 
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att 
besvara interpellationen.  
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besva-
randet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en 
annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem om denne på 
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då sva-
ret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 
sammanträdet eller inte.  
 
Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är 
närvarande. 
 
Frågor  
35 36 §  
En fråga ska  

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
- ges in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före det samman-

träde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
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Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts eller 
senast under nästkommande sammanträde.  
 
Allmänhetens frågestund 
36 37 § 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor som bedöms vara av allmänt in-
tresse och gäller kommunens verksamhet till fullmäktiges ledamöter. Frå-
gestunden ska ske i början av sammanträdet och bör pågå i som längst trettio 
minuter. 
 
Frågan ska vara skriftlig och lämnas till kommunledningsförvaltningenskansliet 
senast sju arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde. Kansliet ansvarar för 
att kommunfullmäktiges presidium skyndsamt får ta del av frågan samt att den 
som ska besvara frågan får ta del av denna senast fem arbetsdagar innan 
kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska även närvara vid kom-
munfullmäktiges sammanträde under punkten allmänhetens frågestund. 
Denne har då möjlighet att, under som längst tre minuter, själv presentera sin 
fråga i kommunfullmäktige.  
 
Endast kommunmedlem har rätt att ställa frågor. För att avgöra detta ska frå-
geställaren uppge namn, adress och telefonnummer i samband med att frågan 
inges till kansliet. 
 
Frågorna ska vara korta och koncisa. Om två eller flera personer ställer 
samma eller en liknande fråga kan svaret samordnas till ett gemensamt. Frå-
gan besvaras i första hand av ordföranden i berörd nämnd. Har frågan inkom-
mit till kansliet sju arbetsdagar innan ett ordinarie kommunfullmäktigesamman-
träde skall den besvaras vid detta sammanträde. 
 
Kommunfullmäktiges presidium avgör om frågan får ställas. Kommunfullmäkti-
ges ordförande bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frå-
gestunden i övrigt ska genomföras. Finns obesvarade frågor som inte hunnits 
med får ordförande hänskjuta dessa till nästkommande sammanträde. 
 
Kommunal allmänpolitisk debatt 
37 38 § 
En gång per valår kallar ordföranden kommunfullmäktige till en allmänpolitisk 
debatt. 
 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och partiernas 
gruppledare när fullmäktige ska anordna allmänpolitisk debatt samt vilka reg-
ler som ska gälla för debatten. Dessa regler ska bifogas kallelsen till det aktu-
ella sammanträdet. 
 
Beredning av ärenden  
38 39 §  
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Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas.  
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 
om remiss av sådana ärenden.  
 
Återredovisning från nämnderna  
39 40 §  
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredo-
visning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.  
 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
40 41 §  
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 
Fullmäktiges beslut att bevilja eller vägra ansvarsfrihet ska motiveras om inte 
detta är uppenbart obehövligt.  
 
Har revisorerna riktat anmärkning enligt 9 kap. 17 § KL mot någon ska full-
mäktige ta ställning till om anmärkningen även ska framställas från fullmäkti-
ges sida. Fullmäktige kan även på eget initiativ besluta om anmärkning. Även 
sådant beslut ska motiveras. Framställs förslag till anmärkning ska fullmäktige 
före beslut, i likhet med vad som gäller förslag om vägrad ansvarsfrihet, be-
gära förklaring av den anmärkningen gäller. 
 
Beredning av revisorernas budget 
42 § 
Presidiet bereder revisorernas budget. 
 
Valberedning  
42 43 §  
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en val-
beredning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 
vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning 
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående be-
redning.  
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  
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Justering av protokollet  
43 44 §  
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, varav en från majorite-
ten och en från oppositionen.  
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett samman-
träde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de 
delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.  
 
Reservation  
44 45 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.  
 
Expediering och publicering  
45 46 §  
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten i protokollet.  
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skri-
velser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte full-
mäktige beslutar annat.  
 
46 47 §  
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagi-
vande även inom samma tid publiceras på kommunen webbplats.  
 
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet 
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publi-
ceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund 
av lag eller annan författning. 
 
Fullmäktigeberedningar 
47 48 §  
Fullmäktige får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande 
av en fullmäktigeberedning besluta om: 

 beredningens uppdrag,  
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 beredningens sammansättning, antal ledamöter och arbetsformer, 
 att utse ordförande och en vice ordförande,  
 beredningens mandattid samt  
 tid för återrapportering och förslag från beredningen 

 
48 49 §  
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör 
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de fram-
ställningar som fullmäktigeberedningen finner nödvändiga. 
 
49 50 §  
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in 
de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
50 51 §  

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunalla-
gen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, besluts-
förhet och protokoll. 

209



Arbetsordning för fullmäktige 1 

 

 

 

 

  

ETT UNDERLAG FÖR LOKALA BEDÖMNINGAR 

REVIDERAD UPPLAGA DATERAD, MARS 2019 

Arbetsordning för full-

mäktige 

210



Arbetsordning för fullmäktige 2 

 

 

Förord 

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. Det är en reviderad utgåva av det  

underlag till arbetsordning som ursprungligen gavs ut av Sveriges kommuner och Landsting 2016.  

Revideringen sker i anledning av den nya kommunallagen (2017:725). 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en 

arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. För att underlätta 

anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommu-

nalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsord-

ningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-

lagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Författare till skriften har varit förbundsjuristen Emilia Danielsson och Lena Dalman med biträde av 

förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma vid avdelningen för juridik. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll mars 2019. 

 

Stockholm, mars 2019  

 

Germund Persson 

Avdelningen för juridik 

 

 

 

 

 

 

Upplysningar om innehållet 

Lena Dalman, lena.dalman@skl.se 
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

INLEDNING 

Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende 

landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter: 

 innehållet i kommunallagen 

 utvecklingen av kommunal praxis 

 den kommunaldemokratiska utvecklingen 

 hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen. 

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det 

rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en ar-

betsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentar-

delen. 

Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att 

det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de 

ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäk-

tige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll. 

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller  

annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv  

karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om 

fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut 

om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av 

dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver 

upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser  

av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in 

i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestäm-

melser i arbetsordningen. 

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur 

ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de 

inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestäm-

melser om 

1. antalet ledamöter i fullmäktige, 

2. när sammanträden ska hållas, 

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden. 

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 

7. förfarandet vid omröstningar, 

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 

9. formerna för justeringen av protokollen, samt 
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 

Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen 

även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att 

ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger ram-

bestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s. 

194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram stå som angeläget att ta in be-

stämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”. 
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KAPITEL 

1
 

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsord-

ning. 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL) 

1§ Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och … ersättare. 

Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 

samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska 

förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 

anser att det behövs. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige 

längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-

tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 

samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-

gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag un-

der återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-

stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges 

in till kommunstyrelsens kansli. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-

mäktige dag och tid för sammanträdena. 
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i okto-

ber. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium. 

EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 

eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-

träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 

ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 

snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 

9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-

tagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ären-

den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 

vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 

ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige  

besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 

behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-

sätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta 

sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter 

ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om  

tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte 

annat följer av lag. 

 

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 

tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-

manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de  

avses bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  

anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur 

att tjänstgöra. 

 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot 

att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att 

tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 

sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 

ärende. 
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UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-

manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 

sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera  

protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 

givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det 

senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd. Dessa har även rätt att framställa  

förslag. 

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som berör förhållandena i företaget. 

 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid 

besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret. 

 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 

årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 

granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisions-

berättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 
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Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksam-

heten i den egna nämnden behandlas. 

 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 

och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-

nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 

utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 

i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 

utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-

arna. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 

och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 

en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-

ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får  

ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 

som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, 

om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 

fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med ackla-

mation. 
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OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto- 

kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upprops-

listan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot 

avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 

omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns  

särskilda föreskrifter i lag. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-

råde. 
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Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 

så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 

överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-

den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

INTERPELLATIONER 

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  

senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sam-

manträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 

ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 

ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 

till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-

svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordfö-

randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är 

medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 

oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 

 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
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BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 

beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 

det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  

sådana ärenden. 

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-

mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 

mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 

vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 

fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 

paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 

innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 

göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 

av protokollet. 

224



Arbetsordning för fullmäktige 16 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-

veringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-

kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som 

upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 

12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 

hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
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KAPITEL 

2
 

KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR  

FULLMÄKTIGE 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL) 

1 § Alternativ 1: Fullmäktige har ... ledamöter och …. ersättare. 

Alternativ 2: Fullmäktige består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid 

lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att 

minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder. 

Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot 

jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7 

§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). Fullmäktige ska bestämma antalet 

ersättare. Detta kan ske genom bestämmelse i arbetsordningen (alternativ 1) eller genom särskilt beslut. 

Länsstyrelsen utser sedan ersättare enligt 14 kap. 16 och 17 §§ vallagen (2005:837). 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 

samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföran-

den anser att det behövs. 

Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma 

tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare 

än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut 

om tidpunkten för nästa val av presidium. 

Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock 

välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur 

fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut. 

Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera full-

mäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock 

inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och öns-

kemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före ut-

gången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering 
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och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar 

kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med ny-

valda fullmäktige. 

Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda full-

mäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäkti-

ges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presi-

diet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan 

presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrel-

sen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning. 

Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strate-

giska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23). 

Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan 

presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget 

inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 38 och 39 §§. Det är upp till varje kom-

mun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av 

presidiets roll. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäk-

tige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet, 

till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har 

varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i 

3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts. 

Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordfö-

rande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-

tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 

samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara 

vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen 

om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”regel. 

Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden 

för den som har avgått. 

HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföran-

den är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen. 

Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, 

ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten 

bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara 
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sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarspröv-

ning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande till-

lägg göras: 

Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande. 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-

gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag  

under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 

bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan 

ges in till kommunstyrelsens kansli. 

Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag 

upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna 

fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan 

om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)  

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-

mäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i  

oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presi-

dium. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska 

hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sam-

manträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här. 

Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför 

inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden. 

Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna 

arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde. 

Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av 

olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet 

att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presi-

dium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket. 

Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räk-

nas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet 

slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda 

fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter 

valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för  

november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11 

kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången 

av december månad. 
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EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 

eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Kommentar: 5 kap. 12  § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst 

en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 

behövs. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-

träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 

ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 

snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde 

omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras 

på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har 

inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett 

sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i 

anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets an-

slagstavla.  

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 

9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift 

bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige 

varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma 

platsen. 

I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden 

att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom 

kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är 

viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför 

kommunens/landstingets område. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 

distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det 
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta delta-

gande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. 

I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta 

markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan 

handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt 

att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  

Ljud och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså 

inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 

distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på di-

stans måste även de kunna se varandra. Ljud och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvali-

tet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan 

kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktu-

ellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan 

höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltaga-

ren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del 

på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iord-

ningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka 

tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas. 

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid 

votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemlig-

heten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 

förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans 

inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ). 

I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföran-

den måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de  

ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 

vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 

ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  

Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)  

Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens 

webbplats. 

Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse 

som skickas till ledamöterna.  
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FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige 

besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 

behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-

sätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fort-

satta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall  

låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 

om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbets-

ordningen behövs därför regler om detta. 

I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta  

sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är 

utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om full-

mäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen. 

Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen 

att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna upp-

gift anförtros ordföranden. 

Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett till-

kännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets an-

slagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas 

varje ledamot och ersättare. 

Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde 

stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan  

situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 

blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger  

ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om 

inte annat följer av lag. 

Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska 

behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att 

bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa 

ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen 

(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om an-

svarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det 

finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet. 
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14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 

tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-

manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de av-

ses bli ställda. 

Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens 

och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till 

sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men 

det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har 

någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ären-

den, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats 

som en ”bör”regel. 

Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före 

sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför 

valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och er-

sättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De 

ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade 

med vanlig post. 

Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som 

därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt in-

tresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta 

slut. Därför är en ”bör”regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå 

i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet 

i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL). 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och 

deras tjänstgöring. 

I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5 

kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap. 

17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen. 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  

anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i  

tur att tjänstgöra. 

Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som 

ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i 

14 kap. vallagen. 
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16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en leda-

mot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 

tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i 

förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller 

en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i 

tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.  

Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närva-

rande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig” 

ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i full-

mäktige. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänst-

göring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta 

i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 

sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 

ärende. 

Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare före-

skrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när 

en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte 

ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger 

särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande, 

t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersät-

tare träder in. 

Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Såle-

des bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande 

ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in. 

I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är såle-

des inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f). 

UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-

manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 

sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig 

under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den 

ska föras. Detta är rent praktiska frågor. 
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Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut 

att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon 

annan. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera pro-

tokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter samman-

trädet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för ju-

steringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering. 

Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför 

skriftligen redovisas vid sammanträdet. 

I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har 

förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräk-

ningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 

givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det  

senare under sammanträdet. 

Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den 

turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.  

En bestämmelse om detta finns i andra stycket. 

Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med 

förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande. 

I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under samman-

trädet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas  

anledning att justera bestämmelserna. 

Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett samman-

träde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få 

upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende 

av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.  

Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsför-

farandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram 

ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden. 

Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop. 

1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas 

under proposition. 
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att 

återuppta den senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behö-

ver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör. 

I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5 

kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid full-

mäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna 

bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeleda-

mot får man alltid delta i överläggningarna.) 

Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i be-

sluten (5 kap. 40 § KL). 

Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget 

kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL). 

Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.  

En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat 

en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna 

och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa före-

skrifter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen. 

KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges 

överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap. 

40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna 

sakupplysningar under sammanträdet. 

Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i  

ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är 

rimligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som avser ett sådant yttrande. 

 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd. Dessa har även rätt att framställa förslag. 
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige  behandlar 

ett ärende som berör förhållandena i företaget, 

 Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i vid 

besvarandet av en interpellation eller fråga och överläggning hålls i anledning av svaret. 
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige 

möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten. 

Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföran-

den och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett 

ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.   

Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en full-

mäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater. 

I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en in-

terpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i sty-

relsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige 

har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna 

och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpel-

lationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av 

interpellationer och frågor. 

I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan 

som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker 

bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroen-

devalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsord-

ningen. 

Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL. 

I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i 

fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 

årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 

granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.  

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisions-

berättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksam-

heten i den egna nämnden behandlas. 

Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså 

kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade 

rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt 

måste de kallas till sammanträdet. 

Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas 

eller ärenden rörande revisorernas granskning. 

Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL. 

Fjärde och femte stycket är av upplysningskaraktär och motsvarar innehållet i 5 kap. 40 och 49 §§ kommunalla-

gen.  
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24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 

och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-

nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 

utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 

i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 

utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-

arna. 

Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,  

revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden  

och lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s 

bestämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigebered-

ning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att  

någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ord-

förandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna. 

Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidi-

erna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Det-

samma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en 

sådan befogenhet. 

I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under över-

läggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om 

detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Full-

mäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan  

därför innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart 

laglighetsfrågor. 

I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i  

laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor 

i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41  § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyl-

dighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning 

att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 

och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 

en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-

ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ord-

föranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i 

arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan 

enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden 

överskridits. 

I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gente-

mot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna 

intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från  

ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med 

hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1). 

Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en  

bestämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som 

strider mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbe-

gripa yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordfö-

randen getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begräns-

ning av yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag. 

KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta 

kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg: 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning 

och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingri-

pande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande. 

Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmel-

sen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sam-

manträde då fullmäktige inte längre är beslutsför  (5 kap. 45 § KL). 

I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förar-

betena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbets-

ordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188). 

Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäk-

tiges sammanträde. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 

som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 

till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rätts-

praxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande. 
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DELTAGANDE I BESLUT 

I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid om-

röstning och beslut. 

Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. 

I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna  

avgöras. 

 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 

fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 

acklamation. 

Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett 

beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit 

i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket. 

I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit 

i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid 

uppropet att han eller hon avstår från att rösta. 

OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto-

kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upp-

ropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon leda-

mot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också 

delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar 

måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse: 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 

omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns  

särskilda föreskrifter i lag. 

Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag 

på arbetsordning. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta för-

slag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med 

undertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även under-

tecknade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per epost 

godtas. Ett dokument eller epost som är försett med esignatur är även det undertecknat. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (med-

borgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 

 får inte ta upp ämnen av olika slag, 

 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-

råde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 

så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 

överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är 

folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgi-

vande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet 

i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medbor-

garförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana. 
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överlägg-

ningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt: 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige be-

handlar ärendet. 

I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de  

situationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL. 

Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett 

ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav 

är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop. 

2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med an-

ledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen. 

När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även infor-

meras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24 

s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndregle-

mentena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är underteck-

nad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige 

utan kan avvisas redan hos kansliet. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-

den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos full-

mäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller 

rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 § 

KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller 

en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda 

bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden. 

På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat 

med någon annan.  

INTERPELLATIONER 

I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersät-

tarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är  

viktigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som 

det är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska 

begränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70). 

Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen. 

Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar 

och traditioner. 
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34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  

senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid  

sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 

ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 

sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 

ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 

till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-

svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ord-

föranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är 

medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 

oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande. 

Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indi-

rekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL 

sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens  

föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en leda-

mot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.  

I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli. 

Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet 

inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera. 

Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en inter-

pellation senast bör besvaras. 

Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett 

sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga leda-

möter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda. 

Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har for-

mulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag. 

I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en före-

tagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det 

kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag 

där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste 

vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget. 

I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen 

hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.  
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av 

en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som 

kommunen eller landstinget är medlem i. 

En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på 

interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt inter-

pellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har  

tagits in i detta normalförslag. 

Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Full-

mäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestäm-

melser om detta.  

En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant 

kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap. 

52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande 

text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd. 

Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt  

att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.  

Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det  

skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordföran-

dena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organi-

sationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk 

synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting. 

Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska 

effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även 

ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras.  

I några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att 

interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige. 

Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet. 

Enligt 5 kap. 45 § kommunallagen får fullmäktige bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om 

inte mer än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande. Sista stycket är såldes av frivillig karaktär. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 

 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras 

får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara 

lika som den som gäller för interpellationer. 
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BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 

beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 

det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  

sådana ärenden. 

Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en 

nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en 

fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska 

alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en 

annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäk-

tige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena 

på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning. 

Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd 

som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige  

bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och 

nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämn-

der som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida 

ramarna att bestämma om nämndorganisationen. 

I  5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock 

olika undantag från beredningstvånget. 

Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt för-

slag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat. 

Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentli-

gen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också 

höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen 

att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd. 

Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för fullmäktiges ordförande. Detta 

system går tillbaka till förarbetena till 1953 års kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur 

1985 års normalarbetsordning: 

Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer mellan två fullmäktigesammanträ-

den, får ordföranden eller på ordförandens uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning. 

Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, ska ordföranden då göra anmä-

lan om remissen. 

Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av  

bestämmelserna i första stycket. 

För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, om beredningen 

och de remisser som beslutas, bör detta redovisas för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie 

sammanträde och att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie 

sammanträde. 
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UPPMJUKNING AV BEREDNINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER 

Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken 

kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande 

(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder 

redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala 

och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämn-

den endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av bered-

ningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäk-

tige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund. 

En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande: 

Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning  

fullmäktige anser att det behövs.  

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-

mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 

som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige 

kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för 

denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning 

är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 

Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämn-

der och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om 

anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera 

hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär 

att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade 

förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.  

Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till 

kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksam-

heten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i sty-

relsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 

närstående till ordföranden eller vice ordförandena. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men 

styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt 

ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta  

ändamål. 
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VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 

mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 

vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 

fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning 

av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i 

arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigebe-

redning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning. 

Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens 

uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar 

ska gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av 

protokoll samt reservation. 

Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från 

fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för 

alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverens-

kommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 

paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 

innan fullmäktige justerar den. 

Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som 

fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte 

justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nöd-

vändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas 

om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193). 

Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Juste-

ringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.  

I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart  

(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193). 

Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en 

paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in. 

246



Arbetsordning för fullmäktige 38 

Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige  

bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 

göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 

av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-

veringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen 

anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när 

protokollet justeras. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-

kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden  

undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i 

fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 

12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 

hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  

Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana 

personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller 

annan författning. 
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KAPITEL 

3
 

KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER 

KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND”  

Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggning-

arna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i över-

läggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av perso-

ner tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massme-

dia (prop. 1990/91:117 s. 181). 

I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovis-

ningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL). 

Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund” 

vid ett eller flera sammanträden. 

För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I 

vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar. 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträ-

den med fullmäktige: 

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  

2. när fullmäktige behandlar budgeten 

3. vid… 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.  

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får före-

komma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 

förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den. 

 

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund 

ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att 

ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större in-

tresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa 

allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt. 

När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om 

”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på  
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas 

till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska proble-

met blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning 

bör den framgå direkt av arbetsordningen. 

Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet. 

Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte 

vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att 

allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen. 

Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon be-

stämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver 

inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden 

även ska samråda med vice ordförandena. 

KOMPLETTERANDE REGLER OM MÖJLIGHET ATT LÄMNA INFORMATION 

Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna in-

formation till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommu-

nalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbets-

ordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering. 

Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksam-

het. 

Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 

I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att 

fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta 

motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser 

som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas. 

 

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ... 

(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av de-

cember månad. 

Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder. 

2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till  

ledamöter. 

3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialbered-

ningen, miljöberedningen). 

4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En full-

mäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till bered-

ningen. 
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5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktige-

beredningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen  

finner påkallade. 

6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplys-

ningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 

behandling av en viss fråga. 

8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandat-

tiden för denna. 

9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 

nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot 

eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.  

Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot 

och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs 

enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som 

inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta. 

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i 

en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL. 

Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigebered-

ning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbar-

hetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i prakti-

ken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs. 

En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för för-

valtningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.  

Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses 

som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte 

delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning. 

Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att 

yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna 

vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den. 

En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för full-

mäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att 

väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter 

förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade. 

I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksam-

hetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om om-

fattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att 

genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt

ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något 

lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte. 
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda 

verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras 

med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem 

i det sammanhanget. 

En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäk-

tige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det. 

Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis 

ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten 

ska tillåtas närvara. 

Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex. 

vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets 

budget. 

 

 

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE  

 

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsord-

ning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt  

beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan 

även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser 

om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor 

erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 118 82 Stockholm 

Besök: Hornsgatan 20 

Telefon: 08-452 70 00 
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2021/288 

§ 220 Beslut om det särskilda boendet Lindängen med anledning 
av folkomröstning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att någon 
återöppning av Lindängen som särskilt boende för äldre ej är aktuell 
eftersom behov av dessa platser har tillgodosetts på övriga av 
kommunens boenden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 8/2021, att genomföra en folkomröstning om 
det särskilda boendet Lindängen. Frågan som ställdes i folkomröstningen var: 
”Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?” 
Svarsmöjligheterna var ja, nej och avstår.  
 
Folkomröstningen genomfördes den 5 september 2021. Valnämnden 
genomförde slutlig räkning av rösterna den 7 september 2021. Valnämnden 
har i beslut, § 33/202, fastställt det slutliga resultatet enligt följande:  
 

 
Valdistrikt 

 
Antal röst-
berättigade 
 

 
Röstat  
JA 

 
% 

 
Röstat  
NEJ 

 
% 

 
Röstat 
AVSTÅR 

 
% 

 
Ogiltig
a 

 
% 

 
Antal 
deltagande 

 
% 
 
 

Tidaholms  
Innerstad 

1570 351 81,82 66 15,38 12 2,80 0 0,00 429 27,32 

Tidaholm  
Östra 

1464 358 79,03 80 17,66 14 3,09 1 0,22 453 30,94 

Tidaholm  
Västra 

1358 392 81,16 71 14,70 14 2,90 6 1,24 483 35,57 

Tidaholm  
Norra 

1328 376 79,32 85 17,93 13 2,74 0 0,00 474 35,69 

Hökensås  
Norra 

1592 447 76,02 117 19,90 24 4,08 0 0,00 588 36,93 

Hökensås 
Södra/Västra 

1464 528 87,71 67 11,13 6 1,00 1 0,17 602 41,12 

Dimbo m.fl. 
 

1419 765 94,44 37 4,57 8 0,99 0 0,00 810 57,08 

 
Totalt: 

 
10195 

 
3217 

 
83,80 

 
523 

 
13,62 

 
91 

 
2,37 

 
8 

 
0,21 

 
3839 

 
37,66 

 
Förvaltningen har även, utifrån avprickningar i röstlängden, tagit fram statistik 
på i hur stor utsträckning olika åldersgrupper har röstat. 
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 53,8% 53,5% 32,4% 20,8% 10,9% 
Tidaholm Östra 41,2% 54,8% 31,2% 16,2% 10,5% 
Tidaholm Innerstad 43,9% 50,6% 27,7% 12,1% 10,6% 
Tidaholm Norra 44,8% 53,9% 34,7% 23,3% 18% 
Hökensås Norra 41,6% 56,7% 36,4% 23,5% 26,1% 
Hökensås 
Södra/Västra 

57,3% 60,1% 44,5% 23,5% 16% 
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Dimbo m.fl. 69,3% 75,2% 57,5% 42,3% 40,8% 
Summa 49% 58% 38,5% 22,8% 17,6% 
Nedan visas en tabell med absoluta tal i form av det totala antalet 
röstberättigade i respektive grupp samt antal som röstat inom parentes.  
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 195 

(105) 
306 
(164) 

397 (129) 350 (73) 110 (12) 

Tidaholm Östra 165 (68) 301 
(165) 

441 (138) 405 (66) 152 (16) 

Tidaholm Innerstad 191 (84) 304 
(154) 

404 (112) 492 (60) 179 (19) 

Tidaholm Norra 136 (61) 289 
(156) 

443 (154) 360 (84) 100 (18) 

Hökensås Norra 84 (35) 363 
(206) 

576 (210) 462 
(109) 

107 (28) 

Hökensås 
Södra/Västra 

61 (35) 351 
(211) 

548 (244) 417 (98) 87 (14) 

Dimbo m.fl. 98 (68) 327 
(246) 

499 (287) 397 
(168) 

98 (40) 

Summa 10195 (3 837) 930 
(456) 

2 241  
(1 302) 

3 308  
(1 274) 

2 883 
(658) 

833 (147) 

 
Notera att två distrikt har varsin extra röstsedel utöver avprickningar i 
röstlängd. Det betyder att totalsumman ovan (3 837) inte stämmer överens 
med det totala antalet röstsedlar (3 839).  
 
Folkomröstningen är rådgivande och efter omröstningen ska 
kommunfullmäktige fatta ett beslut i den sakfråga som omröstningen gäller. 
Kommunfullmäktige ska därmed nu ta ställning till frågan om Lindängen ska 
vara ett särskilt boende eller inte.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen 
utan ställningstagande. 

- Mikael Hallin (C) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta med hänsyn till resultat av folkomröstningen Lindängen att 
folkomröstningen respekteras och bifalls i dess anda.  

- Anna Zöögling (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att någon återöppning av Lindängen som 
särskilt boende för äldre ej är aktuell eftersom behov av dessa platser 
har tillgodosetts på övriga av kommunens boenden. 

- Lennart Nilsson (SD), Ida Davidsson (-) och Peter Friberg (M) yrkar 
bifall till Hallins förslag. 

- Lena Andersson (S) och Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till Zööglings 
förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hallins 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Hallins förslag 
 
NEJ: 
Bifall till Zööglings förslag 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Ingemar Johansson (L), Mikael Hallin (C), Lennart Nilsson (SD), Peter Friberg 
(M), Ida Davidsson (-) 
 
Följande röstar NEJ: 
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Hajrudin Abdihodzic (V), Othmar Fiala (S) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2021 ”Beslut om det 

särskilda boendet Lindängen med anledning av folkomröstning”,  
2021-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om Lindängen med anledning av 
folkomröstning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-09-13. 

✓ Valnämndens beslut § 33/2021 ”Valnämndens slutliga rösträkning” 
2021-09-07. 

✓ Kommunfullmäktiges beslut § 92/2021 ”Beslut om folkomröstning och 
föreskrifter efter återremiss”, 2021-06-28. 

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

 
Reservation 
Ingemar Johansson (L), Mikael Hallin (C), Lennart Nilsson (SD), Peter Friberg 
(M) och Ida Davidsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Protokollsanteckning  
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD) och 
Birgitta Andersson (L) lämnar följande protokollsanteckning: ”Vi vill härmed 
lämna in en protokollsanteckning om att vi står bakom Mikael Hallins (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

yrkande under beslut nr. 16 om det särskilda boendet Lindängen med 
anledning av folkomröstning.”. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/288 

§ 106 Beslut om det särskilda boendet Lindängen med anledning 
av folkomröstning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen 
utan ställningstagande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 8/2021, att genomföra en folkomröstning om 
det särskilda boendet Lindängen. Frågan som ställdes i folkomröstningen var: 
”Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?” 
Svarsmöjligheterna var ja, nej och avstår.  
 
Folkomröstningen genomfördes den 5 september 2021. Valnämnden 
genomförde slutlig räkning av rösterna den 7 september 2021. Valnämnden 
har i beslut, § 33/202, fastställt det slutliga resultatet enligt följande:  
 

 
Valdistrikt 

 
Antal röst-
berättigade 
 

 
Röstat  
JA 

 
% 

 
Röstat  
NEJ 

 
% 

 
Röstat 
AVSTÅR 

 
% 

 
Ogiltig
a 

 
% 

 
Antal 
deltagande 

 
% 
 
 

Tidaholms  
Innerstad 

1570 351 81,82 66 15,38 12 2,80 0 0,00 429 27,32 

Tidaholm  
Östra 

1464 358 79,03 80 17,66 14 3,09 1 0,22 453 30,94 

Tidaholm  
Västra 

1358 392 81,16 71 14,70 14 2,90 6 1,24 483 35,57 

Tidaholm  
Norra 

1328 376 79,32 85 17,93 13 2,74 0 0,00 474 35,69 

Hökensås  
Norra 

1592 447 76,02 117 19,90 24 4,08 0 0,00 588 36,93 

Hökensås 
Södra/Västra 

1464 528 87,71 67 11,13 6 1,00 1 0,17 602 41,12 

Dimbo m.fl. 
 

1419 765 94,44 37 4,57 8 0,99 0 0,00 810 57,08 

 
Totalt: 

 
10195 

 
3217 

 
83,80 

 
523 

 
13,62 

 
91 

 
2,37 

 
8 

 
0,21 

 
3839 

 
37,66 

 
Förvaltningen har även, utifrån avprickningar i röstlängden, tagit fram statistik 
på i hur stor utsträckning olika åldersgrupper har röstat. 
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 53,8% 53,5% 32,4% 20,8% 10,9% 
Tidaholm Östra 41,2% 54,8% 31,2% 16,2% 10,5% 
Tidaholm Innerstad 43,9% 50,6% 27,7% 12,1% 10,6% 
Tidaholm Norra 44,8% 53,9% 34,7% 23,3% 18% 
Hökensås Norra 41,6% 56,7% 36,4% 23,5% 26,1% 
Hökensås 
Södra/Västra 

57,3% 60,1% 44,5% 23,5% 16% 

Dimbo m.fl. 69,3% 75,2% 57,5% 42,3% 40,8% 
Summa 49% 58% 38,5% 22,8% 17,6% 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Nedan visas en tabell med absoluta tal i form av det totala antalet 
röstberättigade i respektive grupp samt antal som röstat inom parentes.  
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 195 

(105) 
306 
(164) 

397 (129) 350 (73) 110 (12) 

Tidaholm Östra 165 (68) 301 
(165) 

441 (138) 405 (66) 152 (16) 

Tidaholm Innerstad 191 (84) 304 
(154) 

404 (112) 492 (60) 179 (19) 

Tidaholm Norra 136 (61) 289 
(156) 

443 (154) 360 (84) 100 (18) 

Hökensås Norra 84 (35) 363 
(206) 

576 (210) 462 
(109) 

107 (28) 

Hökensås 
Södra/Västra 

61 (35) 351 
(211) 

548 (244) 417 (98) 87 (14) 

Dimbo m.fl. 98 (68) 327 
(246) 

499 (287) 397 
(168) 

98 (40) 

Summa 10195 (3 837) 930 
(456) 

2 241  
(1 302) 

3 308  
(1 274) 

2 883 
(658) 

833 (147) 

 
Notera att två distrikt har varsin extra röstsedel utöver avprickningar i 
röstlängd. Det betyder att totalsumman ovan (3 837) inte stämmer överens 
med det totala antalet röstsedlar (3 839).  
 
Folkomröstningen är rådgivande och efter omröstningen ska 
kommunfullmäktige fatta ett beslut i den sakfråga som omröstningen gäller. 
Kommunfullmäktige ska därmed nu ta ställning till frågan om Lindängen ska 
vara ett särskilt boende eller inte.  
 
Beslutet med anledning av folkomröstningen är en fråga om politisk 
viljeinriktning. Förvaltningen lämnar därför inte något förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lämna ärendet vidare 
till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om Lindängen med anledning av 

folkomröstning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-09-13. 
✓ Valnämndens beslut § 33/2021 ”Valnämndens slutliga rösträkning” 

2021-09-07. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 92/2021 ”Beslut om folkomröstning och 

föreskrifter efter återremiss”, 2021-06-28. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 
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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 
2021-09-13 
 
Ärendenummer 
2021/288 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om Lindängen med anledning av folkomröstning 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att genomföra en 
folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen. Frågan som ställdes i 
folkomröstningen var: ”Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet 
Lindängen ska vara kvar?” Svarsmöjligheterna var ja, nej och avstår.  
 
Folkomröstningen genomfördes den 5 september 2021. Valnämnden 
genomförde slutlig räkning av rösterna den 7 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Valnämndens beslut § 33/2021 ”Valnämndens slutliga rösträkning” 

2021-09-07. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 92/2021 ”Beslut om folkomröstning och 

föreskrifter efter återremiss”, 2021-06-28. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 
 
Utredning 
Valnämnden har i beslut 2021-09-07 (§ 33/2021) fastställt det slutliga 
resultatet enligt följande:  
 

 
Valdistrikt 

 
Antal 
röst-
berättigad
e 
 

 
Röstat  
JA 

 
% 

 
Röstat  
NEJ 

 
% 

 
Röstat 
AVSTÅR 

 
% 

 
Ogiltig
a 

 
% 

 
Antal 
deltagand
e 

 
% 
 
 

Tidaholms  
Innerstad 

1570 351 81,82 66 15,38 12 2,8
0 

0 0,0
0 

429 27,3
2 

Tidaholm  
Östra 

1464 358 79,0
3 

80 17,6
6 

14 3,0
9 

1 0,2
2 

453 30,9
4 

Tidaholm  
Västra 

1358 392 81,1
6 

71 14,7
0 

14 2,9
0 

6 1,2
4 

483 35,5
7 

Tidaholm  
Norra 

1328 376 79,3
2 

85 17,9
3 

13 2,7
4 

0 0,0
0 

474 35,6
9 

Hökensås  
Norra 

1592 447 76,0
2 

117 19,9
0 

24 4,0
8 

0 0,0
0 

588 36,9
3 

Hökensås 
Södra/Västr
a 

1464 528 87,7
1 

67 11,1
3 

6 1,0
0 

1 0,1
7 

602 41,1
2 

Dimbo m.fl. 
 

1419 765 94,4
4 

37 4,57 8 0,9
9 

0 0,0
0 

810 57,0
8 

 
Totalt: 

 
10195 

 
3217 

 
83,8

0 

 
523 

 
13,6

2 

 
91 

 
2,3
7 

 
8 

 
0,2
1 

 
3839 

 
37,6

6 
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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 

 
Förvaltningen har även tagit fram statistik på i hur stor utsträckning olika 
åldersgrupper har röstat, utifrån avprickningar i röstlängden.  
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 53,8% 53,5% 32,4% 20,8% 10,9% 
Tidaholm Östra 41,2% 54,8% 31,2% 16,2% 10,5% 
Tidaholm Innerstad 43,9% 50,6% 27,7% 12,1% 10,6% 
Tidaholm Norra 44,8% 53,9% 34,7% 23,3% 18% 
Hökensås Norra 41,6% 56,7% 36,4% 23,5% 26,1% 
Hökensås 
Södra/Västra 

57,3% 60,1% 44,5% 23,5% 16% 

Dimbo m.fl. 69,3% 75,2% 57,5% 42,3% 40,8% 
Summa 49% 58% 38,5% 22,8% 17,6% 
 
Nedan en tabell med absoluta tal, det totala antalet röstberättigade i 
respektive grupp samt antal som röstat inom parentes.  
 
Omröstningsdistrikt 80+ 65-79 45-64 25-44 18-24 
Tidaholm Västra 195 

(105) 
306 
(164) 

397 (129) 350 (73) 110 (12) 

Tidaholm Östra 165 (68) 301 
(165) 

441 (138) 405 (66) 152 (16) 

Tidaholm Innerstad 191 (84) 304 
(154) 

404 (112) 492 (60) 179 (19) 

Tidaholm Norra 136 (61) 289 
(156) 

443 (154) 360 (84) 100 (18) 

Hökensås Norra 84 (35) 363 
(206) 

576 (210) 462 
(109) 

107 (28) 

Hökensås 
Södra/Västra 

61 (35) 351 
(211) 

548 (244) 417 (98) 87 (14) 

Dimbo m.fl. 98 (68) 327 
(246) 

499 (287) 397 
(168) 

98 (40) 

Summa 10195 (3 837) 930 
(456) 

2 241  
(1 302) 

3 308  
(1 274) 

2 883 
(658) 

833 (147) 

 
Notera härvid att två distrikt har var sin extra röstsedel utöver avprickningar i 
röstlängd. Det betyder att totalsumman ovan (3 837) inte stämmer överens 
med totala antalet röstsedlar (3 839).  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Folkomröstningen är rådgivande och efter omröstningen ska fullmäktige fatta 
ett beslut i den sakfråga som omröstningen gäller. Kommunfullmäktige ska 
därmed nu ta ställning till frågan om Lindängen ska vara ett särskilt boende 
eller inte.  
 
Beslutet med anledning av folkomröstningen är en fråga om politisk 
viljeinriktning. Förvaltningen lämnar därför inte något förslag till beslut. 
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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 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.  

 
Sändlista 
Valnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-07 
Valnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/36 

§ 33 Valnämndens slutliga rösträkning 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att fastställa det slutliga resultatet enligt följande: 
 

 
Valdistrikt 

 
Antal röst-
berättigade 
 

 
Röstat  
JA 

 
% 

 
Röstat  
NEJ 

 
% 

 
Röstat 
AVSTÅR 

 
% 

 
Ogiltiga 

 
% 

 
Antal 
deltagande 

 
% 
 
 

Tidaholms  
Innerstad 

1570 351 81,82 66 15,38 12 2,80 0 0,00 429 27,32 

Tidaholm  
Östra 

1464 358 79,03 80 17,66 14 3,09 1 0,22 453 30,94 

Tidaholm  
Västra 

1358 392 81,16 71 14,70 14 2,90 6 1,24 483 35,57 

Tidaholm  
Norra 

1328 376 79,32 85 17,93 13 2,74 0 0,00 474 35,69 

Hökensås  
Norra 

1592 447 76,02 117 19,90 24 4,08 0 0,00 588 36,93 

Hökensås 
Södra/Västra 

1464 528 87,71 67 11,13 6 1,00 1 0,17 602 41,12 

Dimbo m.fl. 
 

1419 765 94,44 37 4,57 8 0,99 0 0,00 810 57,08 

 
Totalt: 

 
10195 

 
3217 

 
83,80 

 
523 

 
13,62 

 
91 

 
2,37 

 
8 

 
0,21 

 
3839 

 
37,66 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har tisdagen den 7 september 2021 genomfört slutlig rösträkning 
för att fastställa det slutliga resultatet i folkomröstningen med frågeställningen 
”Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?”. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår valnämnden besluta att fastställa det slutliga 
resultatet enligt följande: 
 

 
Valdistrikt 

 
Antal röst-
berättigade 
 

 
Röstat  
JA 

 
% 

 
Röstat  
NEJ 

 
% 

 
Röstat 
AVSTÅR 

 
% 

 
Ogiltiga 

 
% 

 
Antal 
deltagande 

 
% 
 
 

Tidaholms  
Innerstad 

1570 351 81,82 66 15,38 12 2,80 0 0,00 429 27,32 

Tidaholm  
Östra 

1464 358 79,03 80 17,66 14 3,09 1 0,22 453 30,94 

Tidaholm  
Västra 

1358 392 81,16 71 14,70 14 2,90 6 1,24 483 35,57 

Tidaholm  
Norra 

1328 376 79,32 85 17,93 13 2,74 0 0,00 474 35,69 

Hökensås  
Norra 

1592 447 76,02 117 19,90 24 4,08 0 0,00 588 36,93 

Hökensås 
Södra/Västra 

1464 528 87,71 67 11,13 6 1,00 1 0,17 602 41,12 

Dimbo m.fl. 
 

1419 765 94,44 37 4,57 8 0,99 0 0,00 810 57,08 

 
Totalt: 

 
10195 

 
3217 

 
83,80 

 
523 

 
13,62 

 
91 

 
2,37 

 
8 

 
0,21 

 
3839 

 
37,66 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-07 
Valnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Valnämndens slutliga rösträkning”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-08-30. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/120 

§ 92 Beslut om folkomröstning och föreskrifter efter återremiss 
 
Kommunfullmäktiges 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 
o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
- 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 
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.  
 
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 

264



 3/6 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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 kommunlednings-
förvaltningen den frågan inför valnämndens beredning av ärendet. 
Utredningen framgår av tjänsteskrivelse 2021-02-05. 
 
Förslag till beslut 

 
- 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 
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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 22 oktober 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
- Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-)  

Ingemar Johansson (L) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) yrkar att 
valnämndens förslag i sin helhet genomförs. 

 
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons med fleras förslag.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Johanssons med fleras 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 med fleras förslag.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA:19 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA:  
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Ingvar 
Jansson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Malin Andersson (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), Erik Ezelius (S) 
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Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (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), 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), Claes Andersson (KD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-) 
  
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 143/2021 ”Beslut om folkomröstning och 

föreskrifter efter återremiss”, 2021-06-09. 
✓ 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 
Lena Andersson (S), Anna-Karin Skatt (S), Anna Zöögling (S), Michelle Hjerp 
Holmén (S), Othmar Fiala (S), Malin Andersson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Håkan Joelsson (S), Hajrudin Abdihodziv (V), Lisbeth Ider (V), reserverar 
sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens beslut, med hänvisning till 
pågående pandemi.  
 
Bengt Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Sändlista 
Valnämnden 
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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.  

 

271



 4/5 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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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✓ 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 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/110 

§ 226 Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag 
som inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
(Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, 
medborgarförslag och e-förslag som har inkommit till och med 2021-09-05 och 
inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 116/2021  

”Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag som 
inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”,  
2019-09-22.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om motioner och medborgarförslag/e-förslag 
som inte har slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-04-21. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/110 

§ 116 Beslut om rapport om motioner/medborgarförslag/e-förslag 
som inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
(Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, 
medborgarförslag och e-förslag som har inkommit till och med 2021-09-05 och 
inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om motioner och medborgarförslag/e-förslag 

som inte har slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-04-21. 
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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 
2021-04-21 
 
Ärendenummer 
2021/110 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport om motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats 
 
Ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
(Tidaholmsförslag) som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, 
medborgarförslag och e-förslag som har inkommit till och med 2021-09-05 och 
inte slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Motioner 
Motion om att skyndsamt redovisa 
en genomgående analys av 
kommunens personalorganisation 
2011-2020 samt budget 2021 
 
Ärendenummer: 2020/335 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om allas elever rätt till 
mensskydd 
 
Ärendenummer: 2020/336 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-28. 
 
Ärendet finns med på dagordningen 
till kommunstyrelsens sammanträde 
2021-09-08. 

Motion om att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun 
 
Ärendenummer: 2020/371 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-10-26. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 
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Motion om vad kommunen vill med 
sitt bostadsbolag Tidaholms 
Bostads AB (TBAB).  
 
Ärendenummer: 2021/41 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-01-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om beredskap och planer då  
Nobia/Marbodal har beslutat att 
flytta sin produktion från Tidaholm. 
 
Ärendenummer: 2021/142 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-04-12. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om Carport/tak för 
hemtjänstens och hemsjukvårdens 
bilar 
 
Ärendenummer: 2021/156 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-04-12. 
 
Ärendet finns med på dagordningen 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 2021-09-22. 

Motion om carport/tak för bilar i 
akutverksamhet/beredskap/jour i 
Tidaholms kommun samt solceller 
som samtidigt verkar som tak för 
dessa bilar 
 
Ärendenummer: 2021/168 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-04-26. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om att inrätta en 
återbrukscontainer på ÅVC 
 
Ärendenummer 2021/210 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-05-31. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 
 

Motion om porrfilter i förskola och 
skola 
 
Ärendenummer 2021/209 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-05-31. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om att utvärdera 
resursfördelningsmodellen 
 
Ärendenummer 2021/224 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-06-28 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion om att öppna upp 
Idrottshallen för bokningar kvällar 
och helger hösten 2021 
 
Ärendenummer 2021/276 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-08-30 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 
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Medborgarförslag  
Medborgarförslag om utredning av 
möjlighet att samförlägga 
avloppsledning med vattenledning 
och samtidigt skapa cykelväg till 
Fröjered 
 
Ärendenummer: 2019/338 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-09-30. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
E-förslag 
Tidaholmsförslag om Badplats vid 
Koma 
 
Ärendenummer 2021/97 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-04-12. 
 
Till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 

Tidaholmsförslag om dansbana  
 
Ärendenummer 2021/262 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-08-30. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Tidaholmsförslag om lättillgängliga 
mensskydd för elever 
 
Ärendenummer 2021/272 

Kommer att anmälas under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-09-27 

Tidaholmsförslag om lekpark i 
Bruksvilleparken 
 
Ärendenummer 2021/286 

Kommer att anmälas under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-09-27 

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

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sändlista 

-  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-06 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/110 

§ 227 Beslut om rapport om medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder eller kommunstyrelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag) vilket gör att det inte går att lämna 
in nya medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan om det 
finns några att rapportera om.  
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117/2021 ”Beslut om 

rapport om medborgarförslag/e-förslag som har beretts och beslutats 
av nämnder eller kommunstyrelse”, 2019-09-22. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2021-04-21. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/110 

§ 117 Beslut om rapport om medborgarförslag/e-förslag som har 
beretts och beslutats av nämnder eller kommunstyrelse 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag) vilket gör att det inte går att lämna 
in nya medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan om det 
finns några att rapportera om.  
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport om medborgarförslag/e-förslag som har 

beslutats av nämnder”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2021-04-21. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-21 
 
Ärendenummer 
2021/110 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell 
0502-60 60 62 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport om medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder 
 
Ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag) vilket gör att det inte går att lämna 
in nya medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan om det 
finns några att rapportera om.  
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
E-förslag 
Tidaholmsförslag om Kulturskolan - 
en resurs för Tidaholm 
 
Ärendenummer: 2020/127 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-04-27.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Tidaholmsförslaget, 2021-05-05 

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

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/184 

§ 122 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
Tidaholms Bostads AB har också inkommit med förfrågan om 
ställningstagande gällande revidering av ägardirektivet avseende 
soliditetsmålet. 
 
Tidaholms Bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att tillstyrka en renovering och 
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta innebär en 
större investering som medför att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet, vilket uppgår till 15 procent, utan att vidta 
försäljningar av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från 
moderbolaget vilket skulle få andra konsekvenser.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
Bostads AB.   
 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-11. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

- Torgny Hedlund (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Torgny Hedlund (KD) föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2024 åter ska uppgå 
till 15 procent. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Ingemar Johansson (L) och Anna-Karin Skatt (S) yrkar på att ärendet 
bordläggs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens, 
Hedlunds samt Johanssons och Skatts yrkande om bordläggning.  
 
Ordföranden ställer först Johanssons och Skatts yrkande om bordläggning 
under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 188/2021 ”Beslut om ställningstagande av 

förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-09-08. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 159/2021 ”Beslut om ställningstagande av 

förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-08-11. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77/2021 ”Beslut om 

ställningstagande av förändrade ägardirektiven TBAB”, 2021-06-23. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14. 
✓ Utkast - Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2021-05-27. 
✓ Skrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-05-04. 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-08 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/184 

§ 188 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
Tidaholms Bostads AB har också inkommit med förfrågan om 
ställningstagande gällande revidering av ägardirektivet avseende 
soliditetsmålet. 
 
Tidaholms Bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att tillstyrka en renovering och 
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta innebär en 
större investering som medför att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet, vilket uppgår till 15 procent, utan att vidta 
försäljningar av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från 
moderbolaget vilket skulle få andra konsekvenser.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
Bostads AB.   
 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-11. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende 
soliditetsmålet. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att som sitt ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-08 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 159/2021 ”Beslut om ställningstagande av 

förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-08-11. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77/2021 ”Beslut om 

ställningstagande av förändrade ägardirektiven TBAB”, 2021-06-23. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14. 
✓ Utkast - Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2021-05-27. 
✓ Skrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-05-04. 
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Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 
 
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Bostad AB, nedan kallat Bola-
get, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kom-
mun den 2021-XX-XX och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 
2021-XX-XX. 
 
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfat-
tande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kom-
mun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms 
Energi AB.  
 
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet  
Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tida-
holms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av moderbolaget 
med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning 
regleras Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom  
a) gällande bolagsordning,  
b) gällande ägardirektiv,  
c) förekommande avtal mellan moderbolaget och bolaget.  
 
Styrdokument som har antagits av styrelsen i moderbolaget gäller för Bolaget. 
Det antagna styrdokumentet ska genom moderbolagets försorg fastställas vid 
Bolagets styrelse.  
 
2. Kommunens direktivrätt   
Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade 
direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen 
eller annan lag eller författning.  
 
3. Syfte med verksamheten 
3.1  Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisa-
tion. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga mark-
nadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten. 
 
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet 
Bolaget ger moderbolaget möjligheter att på olika sätt agera på den lokala bo-
stadsmarknaden för att stärka utveckling samt genom ett allmännyttigt bo-
stadsföretag främja en god bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bola-
get ska aktivt verka för att skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för 
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt. 
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Detta ska bolaget göra genom att: 
 

• tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra Ti-
daholm 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 yt-
terligare bostäder i Tidaholm. 

• förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts som hyresrätt. Bo-
städerna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk 
eller annan bakgrund, 

• ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, boen-
demiljö och servicenivå 

• bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.  
 
4. Ägardirektiv 
4.1 Ägardirektiv 
Moderbolaget ska via ombud överlämna antagna ägardirektiv för beslut på bo-
lagsstämma i dotterbolagen. 
 
5. Insyn och ledningsfunktion  
5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion 
Bolagets verksamhet står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen som, genom moderbolaget, utövar kommunens lednings-
funktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kom-
munstyrelsens reglemente. 
 
Styrelsen i moderbolaget äger ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Styrelsen i moderbola-
get ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Moderbola-
get har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information 
från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till 
moderbolaget lämna den information som moderbolaget behöver för att full-
göra sina åtaganden. 
 
Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den 
verksamhet som Bolaget bedrivit under föregående kalenderår till moderbola-
get. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med 
de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina 
ägardirektiv.  
 
Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrap-
port av den interna kontrollen till moderbolaget. 
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Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 
inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.  
 
5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksam-
het. Det är moderbolagets uppgift att lämna dessa ärenden till kommunfull-
mäktige för ställningstagande.   
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:  

- investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt  
- bildande och förvärv av dotterbolag  
- planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp  
 
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:  
- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300-

400 basbelopp  
 
Är bolagets styrelse oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfull-
mäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i bolagsstyrel-
sen begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas 
kommunfullmäktige eller inte. 
 
6. Informationsskyldighet  
6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunsty-
relsen  
Information om bolagets verksamhet och ekonomisk rapportering ska lämnas 
till moderbolaget i enlighet med riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Mo-
derbolaget ansvarar vidare för att vidarebefordra informationen till kommunsty-
relsen.  
 
Bolaget ska även fortlöpande hålla moderbolaget väl informerad om bolagets 
verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar 
till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen: 

a.) protokoll från bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, 
c) bolagets delårsrapporter och årsredovisning, 
d) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,  
e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen 

samt 
f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.   

 
Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana upp-
gifter utelämnas när protokollet lämnas till kommunen. Det ska dock av materi-
alet framgå att en sådan åtgärd har skett. 
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7. Ekonomi  
7.1 Allmänt 
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av fastig-
hetskapitalet tryggas. Avkastningen på Bolagets fastighetsbestånd ska vara 
affärsmässig och långsiktigt i nivå med liknande jämförbara bostadsföretag. 
 
Bolaget ska ha en soliditet på minst 10% och arbeta aktivt för att successivt 
öka soliditeten till minst 15 procent beräknat på justerat eget kapital. Ökningen 
ska i huvudsak vara ett resultat av bolagets löpande verksamhet men även 
köp och försäljning av fastigheter kan bidra till att målet uppnås. Bolaget ska 
senast år 2030 återgå till en soliditet på minst 15% 
 
7.2 Borgen 
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kom-
munal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksam-
hetsår. 
 
7.3 Avkastningskrav 
Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga 
långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Tidaholm med juste-
ring för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Bolaget ska gene-
rera en direktavkastning som ligger på omkring 5 procent. Med direktavkast-
ning avses driftnetto i relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde 
(uppskattat till taxeringsvärde gånger 1,33).1  
 
7.4 Budget och handlingsplan  
Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande 
två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Bud-
get och handlingsplan ska lämnas till moderbolaget för vidarebefordran till 
kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.  
 
7.5 Förvaltningsberättelsens innehåll  
Bolagets styrelse ska utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av det kommunala syf-
tet. 
 
7.6 Underlag för kommunkoncernredovisning  
Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge mo-
derbolaget det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upp-
rätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget har härvidlag 
att följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt moderbolaget meddelar.  
 

 
1 Med begreppet driftnetto avses intäkter minus underhållskostnader minus driftskost-
nader minus fastighetsavgift.   
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7.7 Upphandling 
Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bo-
laget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genom-
förs i kommunkoncernen.  
 
8. Verkställande direktör, VD 
8.1 Tillsättande och avsättande av VD  
Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera 
kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats. 
 
8.2 Instruktion för VD  
Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD.  
 
9. Arbetsordning för styrelsen  
Bolagets styrelse ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsear-
bete.  
 
10. Arkivreglemente  
Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:13) ska tillämpas i 
bolaget. 
 
11. Krisberedskap 
Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhets-
område. Bolaget ska också vid behov medverka i kommunkoncernens hante-
ring av extraordinära händelser.  
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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 
2021-06-14 
 
Ärendenummer 
2021/184 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Revidering av ägardirektiv Tidaholms bostads 
AB 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB. Kommunstyrelsen beslutade att se över 
soliditetsmålet både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Tidaholms 
Bostads AB har också inkommit med förfrågan om ställningstagande gällande 
revidering av ägardirektivet avseende soliditetsmålet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Utkast 2021-05-27 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB 
✓ Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade ägardirektiv 

Tidaholms Bostads AB, 2021-05-04 
 
Utredning 
Tidaholms bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet, där det bland annat framgår att bolaget ska: 
 

• 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. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att stå bakom Tidaholms bostads 
ställningstagande att renovera fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
Detta innebär en större investering som innebär att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet som uppgår till 15%, utan att vidta försäljningar 
av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från moderbolaget 
vilket också får andra konsekvenser.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
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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 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet, för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
bostadsbolag.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska 
uppgå till 15 procent. 

 
Sändlista 
Tidaholms Bostads AB 
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Tidaholm 2021-05-04 

 
 
 
 
    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
 
Ändring av ägardirektiv 
 
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att begära Tidaholms 
kommunfullmäktiges ställningstagande kring förändring av ägardirektiv till Tidaholms 
Bostads AB. 
 
Tidaholms Bostads AB har även arbetat med att förändra modellen kring att beräkna 
avkastningskravet i det befintliga ägardirektivet. TBAB har kommit fram till att dagens 
beräkningsmodell är bra och behöver därför inte ändras. Detta ger oss också möjligheten att 
mäta kommande utfall mot historiska utfall. 
 
Tidaholms Bostads AB föreslår en ändring av soliditetsmål i gällande ägardirektiv från 15% 
till 10%, se bilaga. 
 
 
Vi begär härmed Tidaholms kommunfullmäktige ställningstagande till förändrade 
ägardirektiv enligt bilaga. 
 
 
 
 
 
Tidaholms Bostads AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 
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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 
2021-10-13 
 
Ärendenummer 
2018/407 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i jävsnämnden efter 
Monica Karlén (S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-09-27 beslutat att 
entlediga Monica Karlen (S) från sitt uppdrag som ersättare i jävsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ersättare i 
jävsnämnden efter Monica Karlén (S). Socialdemokraterna har meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 125/2021 ”Beslut om entledigande från 

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

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxx till ersättare i jävsnämnden 
2021-10-25 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Den valde 
Jävsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-27 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/319 

§ 125 Beslut om entledigande från uppdrag Monica Karlén (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Monica Karlén (S) från sina 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i 
jävsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Monica Karlén (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i jävsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Monica 
Karlén (S) från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
som ersättare i jävsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-15. 

 
Sändlista 
Monica Karlén 
Jävsnämnden 
Länsstyrelsen 
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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 
2021-10-13 
 
Ärendenummer 
2018/319 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Helena 
Qvick (S) 
 
Ärendet 
Helena Qvick (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ledamot i nämnden för Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg. 
 
I avsägelsen finns även uppdragen som ledamot i arbetsutskottet i nämnden 
för Samhällsskydd mellersta Skaraborg samt som ledamot i arbetsutskottet för 
samhällsbyggnadsnämnden. Dessa uppdrag hanteras dock av respektive 
nämnd och ska inte behandlas av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-22. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Helena Qvick (S) från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i 
nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg. 

 
Sändlista 
Helena Qvick 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 
Länsstyrelsen 
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*

Förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun
- avsägelse (Inskickat)
Ärendenummer: 1646

Kommun:  Tidaholms kommun

Inskickat:  2021-09-22 16:53 av HELENA QVICK

Senast ändrat:  2021-09-22 16:53 av HELENA QVICK

Handläggare:  Ingen handläggare tilldelad    [Ta ärendet] (/manage/flowinstanceadmin/steal/1646)

   

Verktyg _

o Visa ärende o Ärendehistorik m Meddelanden (0) i Interna noteringar (0)

1. Politiska uppdrag

2. Kontaktuppgi�er

Jag vill avsäga mig följande förtroendeuppdrag i Tidaholms kommun*

Här fyller du i vilket/vilka förtroendeuppdrag som du vill avsäga dig. Ett uppdrag per rad.

Förtroendeuppdrag Avsägelse från datum
Fullmäktige 2021-11-01

Samhällsbyggnad AU 2021-11-01

SMS Nämnd 2021-11-01

SMS AU 2021-11-01

Personnummer
196601146100

För- och e�ernamn
HELENA QVICK

Adress
BERGSVÄGEN 9

Postnummer och ort
522 35 Tidaholm

Telefon
-

E-postadress
helena.qvick@outlook.com (mailto:helena.qvick@outlook.com)

Mobiltelefon
070-893 68 14

Kontaktuppgi�er*

Notifieringar
E-post 
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KONTAKTA OSS

Tidaholms kommun, 522 83
Tidaholm

Telefon: 0502-60 60 00

E-post:
tidaholms.kommun@tidaholm.se

(mailto:tidaholms.kommun@tidaholm.se)

Fakturaadress

(https://tidaholm.se/sidor-
utanfor-
meny/fakturor.html)

 
ÖVRIG INFORMATION

Om webbplatsen
(http://www.tidaholm.se/om-
webbplatsen.html)

Medarbetarinloggning

(http://www.tidaholm.se/sidor-
utanfor-
meny/inloggning.html)

 
MER FRÅN OSS

Facebook (https://www.facebook.com/Tidaholmskomm

Instagram (https://www.instagram.com/tidaholmskomm
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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 
2021-10-13 
 
Ärendenummer 
2018/381 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i nämnden för 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg efter Helena Qvick (S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-08-31 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Helena Qvick (S).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i nämnden 
för Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Socialdemokraterna har meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Helena Qvick. 

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Den valde 
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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 
2021-10-13 
 
Ärendenummer 
2018/319 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Krister 
Wäring (S) 
 
Ärendet 
Krister Wäring (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-10-13. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Krister Wäring (S) från sina 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden 

 
Sändlista 
Krister Wäring 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Länsstyrelsen 
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From:                                 Anna Eklund
Sent:                                  Tue, 12 Oct 2021 10:18:23 +0200
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Entledigan och

 
 
Från: christer Wäring <christerwaring@gmail.com> 
Skickat: den 12 oktober 2021 10:17
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Entledigan och 
 
Jag vill bli enledigad från ersättare i kommunfullmäktige och sosial och omvårdnadsnämnden på 
grund av hälsoskäl  
Christer Wäring.  
 

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  
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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 
2021-10-15 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Krister Wäring (S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-10-25 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Krister Wäring (S). 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden. Socialdemokraterna har meddelat att det kommer 
att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande från uppdrag Krister Wäring 

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxx till ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Den valde 
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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 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2018/401 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 sina uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen samt som vice ordföranden i kommunstyrelsen, 
tillika oppositionsråd. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-10-18 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingemar Johansson (L) från 
sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt som vice 
ordförande i kommunstyrelsen från och med 2021-10-25. 

 
Sändlista 
Ingemar Johansson 
Kommunstyrelsen 
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Avsägelse 

 

Jag avsäger mig härmed 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. 

 

Tidaholm den 18 oktober 2021 

Ingemar 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 
2021-10-18 
 
Ärendenummer 
2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Ingemar Johansson (L) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-10-25 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Ingemar Johansson (L).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen. 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 kommunstyrelsen 
för perioden 2021-10-25 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 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Anna-Karin 
Skatt (S) 
 
Ärendet 
Anna-Karin Skatt (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna-Karin Skatt (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen från och med 2021-10-25. 

 
Sändlista 
Anna-Karin Skatt 
Kommunstyrelsen 
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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 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2018/402 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Lena 
Andersson (S) 
 
Ärendet 
Lena Andersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Andersson (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med 
2021-10-25. 

 
Sändlista 
Lena Andersson  
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 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2018/403 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Bengt 
Karlsson (S) 
 
Ärendet 
Bengt Karlsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bengt Karlsson (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2021-10-25. 

 
Sändlista 
Bengt Karlsson 
Kultur- och fritidsnämnden 
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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 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2018/404 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Tony 
Pettersson (S) 
 
Ärendet 
Tony Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tony Pettersson (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från och med 
2021-10-25. 

 
Sändlista 
Tony Pettersson 
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 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- beslut om entledigande från uppdrag Anna 
Zöögling (S) 
 
Ärendet 
Anna Zöögling (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Zöögling (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i social- och omvårdnadsnämnden från och 
med 2021-10-25. 

 
Sändlista 
Anna Zöögling 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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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 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2018/407 Kommunfullmäktige  
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Henrik 
Vang (V) 
 
Ärendet 
Henrik Vang (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordförande 
i jävsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Henrik Vang (V) från sitt 
uppdrag som ordförande i jävsnämnden från och med 2021-10-25. 

 
Sändlista 
Henrik Vang 
Jävsnämnden 
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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 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i kommunstyrelsen efter Anna-
Karin Skatt (S) 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25 ska ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Anna-Karin Skatt (S) hanteras.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i 
kommunstyrelsen tillika kommunalråd efter Anna-Karin Skatt (S).  
 
Ärendet kommer att beredas av valberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

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

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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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 
2021-10-12 
 
Ärendenummer 
2018/402 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden efter Lena Andersson (S) 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25 ska ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Lena Andersson (S) hanteras.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden efter Lena Andersson (S).  
 
Ärendet kommer att beredas av valberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

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

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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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 
2021-10-12 
 
Ärendenummer 
2018/403 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
efter Bengt Karlsson (S) 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25 ska ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Bengt Karlsson (S) hanteras.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden efter Bengt Karlsson (S).  
 
Ärendet kommer att beredas av valberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

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

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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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 
2021-10-13 
 
Ärendenummer 
2018/404 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
efter Tony Pettersson (S) 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25 ska ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Tony Pettersson (S) hanteras.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Tony Pettersson (S).  
 
Ärendet kommer att beredas av valberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

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

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-13 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Anna Zöögling (S) 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25 ska ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Anna Zöögling (S) hanteras.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Anna Zöögling (S).  
 
Ärendet kommer att beredas av valberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

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

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-13 
 
Ärendenummer 
2018/407 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Val av ordförande i jävsnämnden efter Henrik 
Vang (V) 
 
Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25 ska ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Henrik Vang (V) hanteras.  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i jävsnämnden 
efter Henrik Vang (V).  
 
Ärendet kommer att beredas av valberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

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

- Valberedningens förslag kommer att presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Elof Jonsson på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare.
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                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.
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                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.
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                    Elof Jonsson på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.
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                    Elof Jonsson på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.
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                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.
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                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Skaraborgs Kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Eva Reinhold (4890782):
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SDO for Elof Jonsson (4890795):
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SDO for Pelle Ekholm (4890797):
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