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§ 109 Godkännande av dagordning 
KS 2022/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning och föreslår 
därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna dagordningen. 
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§ 110 Handlingar att anmäla 
KS 2022/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att 

o lägga handlingar angående delårsrapport per 2022-07-31 från Skaraborgs 
kommunalförbund till handlingarna 

o lägga handlingar avseende delårsrapport 2022 från Tolkförmedling Väst till 
handlingarna 

o lägga handlingar avseende budget och verksamhetsplan 2023-2025 från Tolkförmedling 
Väst till handlingarna 

o lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 och rapport avseende granskning 
av delårsrapport januari – augusti 2022 till handlingarna 

o hänskjuta Tidaholmsförslag om kameraövervakning för att minska skadegörelse till 
kommunstyrelsen för beredning 

o hänskjuta Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan till 
kommunstyrelsen för beredning 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

- Delårsrapport per 2022-07-31, Skaraborgs kommunalförbund. 
- Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2022-07-31, Skaraborgs kommunalförbund,  

2022-09-19. 
- Granskning av delårsrapport 2022, Skaraborgs kommunalförbund. 
- Protokollsutdrag från direktionsmöte § 44/22 ”Delårsbokslut 2022-07-31”, Skaraborgs 

kommunalförbund, 2022-09-02. 
- Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst, 2022-09-30. 
- Tolkförmedling Västs beslut § 482/2022 ”Delårsrapport 2022”, 2022-09-30. 
- Tjänsteutlåtande ”Delårsrapport 2022”, förbundsdirektor Åsa Fröding, 2022-09-30.  
- Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2022-10-05, Tolkförmedling Väst.  
- Budget och verksamhetsplan 2023-2025, Tolkförmedling Väst, 2022-09-30.  
- Tolkförmedling Västs beslut § 483 ”Budget och verksamhetsplan 2023-2025”, 2022-09-30. 
- Tjänsteutlåtande ”Budget och verksamhetsplan 2023-2025”, förbundsdirektör Åsa 

Fröding, 2022-09-30. 
- Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022, 2022-10-27. 
- Rapport avseende granskning av delårsrapport januari – augusti 2022, oktober 2022. 
- Tidaholmsförslag om kameraövervakning för att minska skadegörelse 
- Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan 
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Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o lägga handlingar angående delårsrapport per 2022-07-31 från Skaraborgs 
kommunalförbund till handlingarna 

o lägga handlingar avseende delårsrapport 2022 från Tolkförmedling Väst till 
handlingarna 

o lägga handlingar avseende budget och verksamhetsplan 2023-2025 från 
Tolkförmedling Väst till handlingarna 

o lägga revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 och rapport avseende 
granskning av delårsrapport januari – augusti 2022 till handlingarna 

o hänskjuta Tidaholmsförslag kameraövervakning för att minska skadegörelse till 
kommunstyrelsen för beredning 

o hänskjuta Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan 
till kommunstyrelsen för beredning 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport per 2022-07-31, Skaraborgs kommunalförbund. 
 Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2022-07-31, Skaraborgs kommunalförbund,  

2022-09-19. 
 Granskning av delårsrapport 2022, Skaraborgs kommunalförbund. 
 Protokollsutdrag från direktionsmöte § 44/22 ”Delårsbokslut 2022-07-31”, Skaraborgs 

kommunalförbund, 2022-09-02. 
 Delårsrapport 2022, Tolkförmedling Väst, 2022-09-30. 
 Tolkförmedling Västs beslut § 482/2022 ”Delårsrapport 2022”, 2022-09-30. 
 Tjänsteutlåtande ”Delårsrapport 2022”, förbundsdirektor Åsa Fröding, 2022-09-30.  
 Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2022-10-05, Tolkförmedling Väst.  
 Budget och verksamhetsplan 2023-2025, Tolkförmedling Väst, 2022-09-30.  
 Tolkförmedling Västs beslut § 483 ”Budget och verksamhetsplan 2023-2025”, 2022-09-30. 
 Tjänsteutlåtande ”Budget och verksamhetsplan 2023-2025”, förbundsdirektör Åsa 

Fröding, 2022-09-30. 
 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022, 2022-10-27. 
 Rapport avseende granskning av delårsrapport januari – augusti 2022, oktober 2022. 
 Tidaholmsförslag om kameraövervakning för att minska skadegörelse 
 Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Tolkförmedling Väst  
Förslagsställarna 
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§ 111 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o godkänna förstudien. 
o projekteringen ska genomföras i två faser: fas 1 där alternativen 2B, 3A, 3B och 

3C (dock med placering av nytt särskilt boende på Solvik) projekteras genom 
partneringupphandling och fas 2 där ett av alternativen färdigprojekteras efter 
beslut från fullmäktige. Av fas 1 ska följande framgå: (1) uppdaterad 
totalkostnadskalkyl för de olika alternativen, (2) kvalitativa nyttor (för- och 
nackdelar) av respektive förslag, (3) hur respektive alternativ påverkar behov och 
nyttjande av fastigheter för kommunal verksamhet, samt (4) tidsplan för fas 2 och 
estimerad tidsplan för hela projektet. 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda nämnderna ska 
besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast den 31 mars 2023. 

o en klimatberäkning ska utföras under fas 1 av projekteringen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-11-23 (SON § 102/2021) att starta en förstudie 
om Solviks äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller.  

Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag 
att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda boenden (SÄBO) samt införande 
av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för att öppna som SÄBO igen, 
enligt beslut 2022-03-22 (SON § 2022/25). 

Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2023-2025 att avsätta 150 miljoner 
kronor under åren 2023-2024 för investering i renoveringar avseende äldreomsorgens särskilda 
boenden (KF § 75/2022). 

Social- och omvårdnadsnämnden har som beställarnämnd tagit fram och beslutat om att godkänna 
en förstudierapport Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO (SON § 2022/72). 
Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-07 (§ 141/2022) att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- 
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och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som benämns 2b. Kommunstyrelsen beslutade 
även att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans 
med samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 (§ 97/2022) att bordlägga ärendet.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som 
benämns 2b. 

o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars 
2023. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o godkänna förstudien. 
o projekteringen ska genomföras i två faser: fas 1 där alternativen 2B, 3A, 3B och 

3C (dock med placering av nytt särskilt boende på Solvik) projekteras genom 
partneringupphandling och fas 2 där ett av alternativen färdigprojekteras efter 
beslut från fullmäktige. Av fas 1 ska följande framgå: (1) uppdaterad 
totalkostnadskalkyl för de olika alternativen, (2) kvalitativa nyttor (för- och 
nackdelar) av respektive förslag, (3) hur respektive alternativ påverkar behov och 
nyttjande av fastigheter för kommunal verksamhet, samt (4) tidsplan för fas 2 och 
estimerad tidsplan för hela projektet. 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda nämnderna ska 
besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast den 31 mars 2023. 

- Anna-Karin Skatt (S), Christopher Vipond (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), Patricia 
Axelsson (V), Ambjörn Lennartsson (M) och Patrik Kristoffersen (KD) föreslår bifall till 
Johanssons förslag. 

- Christopher Vipond (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att en klimatberäkning ska 
utföras under fas 1 av projekteringen. 

- Patricia Axelsson (V), Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Patrik 
Kristoffersen (KD) och Zelal-Sara Yesildeniz (VT) föreslår bifall till Viponds 
tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens och Johanssons, 
samt ett förslag om tillägg till Johanssons förslag från Vipond.  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Johanssons förslag.  
 
Ordföranden ställer därefter Viponds förslag om tillägg under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 97/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende” 2022-09-26. 

 Kommunstyrelsens beslut § 141/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-09-07. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86/2022 ”Beslut om förstudie för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-08-24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 
SÄBO”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-07-06. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-
2025”, 2022-06-27.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 72/2022 ”Beslut om inriktning för Solviks 
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-06-21 

 Rapport ”Förstudierapport – Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 
2022-06-22 

 Rapport ”Newsec – Marknadsanalys Tidaholm 2022-04-26”, 2022-04-26  

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 112 Beslut om delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2022 
KS 2022/250 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för Tidaholms 

kommun avseende januari – augusti år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning är kommuner skyldiga att upprätta 
en årsredovisning samt en delårsrapport för varje räkenskapsår. 

Delårsrapporten för Tidaholms kommun är upprättad. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över 
att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska 
genomföra resultat- och måluppföljning.  

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sin verksamhet inom den 
budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden ansvarar för att ha beredskap för 
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att åtgärdsplaner ska begäras in från samtliga 
nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet.  

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar 
en budget i balans för helåret 2022 i sina respektive delårsrapporter medan 
samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden prognostiserar underskott. 

Samhällsbyggnadsnämndens underskott mot budget hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159. 
Social- och omvårdnadsnämnden har antagit en åtgärdsplan vars planerade åtgärder minskar 
nämndens underskott utan att hantera hela underskottet.  

Nämndernas möjligheter att påverka underskotten är begränsad då det endast återstår ett par 
månader på år 2022. 

Budgeten för Tidaholms kommun år 2022 ger ett resultat på 18,9 miljoner kronor vilket 
motsvarar 2,2 procent av skatter och bidrag. Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 
46,7 miljoner kronor vilket är ett överskott mot budget på 27,8 miljoner kronor. Det 
prognostiserade resultatet motsvarar 5,3 procent av skatter och bidrag vilket innebär att 
kommunen uppnår resultatmålet år 2022.  
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Resultatet kommer att minska kommunens lånebehov de kommande åren vilket ökar graden av 
finansiering med eget kapital. Både lånebehov och räntor förväntas stiga de kommande åren. En 
ökad egenfinansiering har positiv effekt på finansiella kostnader.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 

delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 155/2022 ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 

avseende januari – augusti 2022”, 2022-10-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – 

augusti år 2022”, controller Anna Johansson, 2022-09-07. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022 - Tidaholms kommun”, 2022-09-30. 
 Rapport ”Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd”, 2022-09-22. 
 Rapport ” Delårsrapport augusti 2022  Social- och omvårdnadsnämnden”, 2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari-augusti 2022”, 

2022-09-29. 
 Rapport ”Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari – augusti år 

2022”, 2022-09-16.  
 Rapport ”Delårsrapport januari–augusti 2022 – Jävsnämnden”, 2022-09-02. 
 Rapport "Delårsrapport augusti 2022 – Kommunstyrelsen", 2022-09-19. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 

11



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-10-31 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 Beslut om rapport om medborgarförslag/e-
förslag som har beretts och beslutats av nämnder 
eller kommunstyrelse 
KS 2022/120 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o lägga rapporten till handlingarna. 
o kommunstyrelsen inte behöver ta fram den här typen av rapport igen. 

 
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.  

Det framgår av 33 § 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. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 133/2021, att kommunfullmäktige alltid ska fatta 
beslut om e-förslag. Detta innebär att alla e-förslag som har anmälts till kommunfullmäktige efter 
det datumet kommer beslutas av kommunfullmäktige.  

När den här redovisningen är gjord i oktober finns det inga medborgarförslag eller e-förslag som 
har överlämnats till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning och beslut vilket innebär att den 
här typen av rapport kommer vara överflödig framöver. Kommunledningsförvaltningen har för 
avsikt att ta fram förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i början av nästa år 
och kommer då föreslå att skrivningen om den här rapporten tas bort. I avvaktan på att 
arbetsordningen ändras anser förvaltningen att det är bra om kommunfullmäktige beslutar att 
rapporten inte längre ska tas fram då den endast skulle ange att det inte finns något att 
rapportera. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-10-31 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o lägga rapporten till handlingarna. 
o kommunstyrelsen inte behöver ta fram den här typen av rapport igen. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut § 165/2022 ”Beslut om rapport om medborgarförslag/e-förslag 
som har beretts och beslutats av nämnder eller kommunstyrelse”, 2022-10-12. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99/2022 ”Beslut om rapport om 
medborgarförslag/e-förslag som har beretts och beslutats av nämnder eller 
kommunstyrelse”, 2022-09-28. 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport över medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av 
nämnder”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-08-26. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 114 Beslut om rapport om motioner och e-förslag 
som inkommit till kommunfullmäktige men inte 
slutbehandlats 
KS 2022/120 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 32-33 §§ 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. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner, medborgarförslag 
och e-förslag som har inkommit till och med 2022-08-29 och inte slutbehandlats av 
kommunfullmäktige eller nämnd. 

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till 

handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 166/2022 ”Beslut om rapport om motioner och e-förslag som 

inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”, 2022-10-12. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100/2022 ”Beslut om rapport om motioner 

och e-förslag som inkommit till kommunfullmäktige men inte slutbehandlats”, 2022-09-28. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport över motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har 

slutbehandlats”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-08-26. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-10-31 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 115 Mötets avslutande 
KS 2022/10 

Sammanfattning av ärendet 
Patricia Axelsson (V) överlämnar skrivelser från elever till representanter för barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 19.05. 
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