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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-12 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Bibliotekshuset, Stora salen och Digitalt, 2021-03-26 18:00- 19:51 samt 2021-
04-12 18:00- 20:21 
§§ 20-41 

 
 
Beslutande 
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD) 
2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), 
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), 
Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), 
Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar 
Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida 
Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Petri Niska (SD),  

 
Tjänstgörande ersättare 
 Aili Räisänen (SD), 
Ersättare 
Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Christoffer Axelsson (S), Malin Andersson (S), Kent 
Persson (S), Emma Graaf (S) Henrik Vang (V), Christopher Vipond (MP), Mikael Hallin (C), 
Jenny Svensson (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (-), Per-Erik Vrang (M) 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 

 
Justering 
Utses att justera: Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD) 
Justeringens tid: 2021-04-19 
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Erik Ezelius 

Underskrift justerare  
 Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-12 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-04-19 – 2021-05-11 
 
Nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2021-04-12 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Anna Eklund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-12 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 
§ 20 Godkännande av dagordning 4 
§ 21 Handlingar att anmäla 5 - 6 
§ 22 Beslut om besvarande av interpellation ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande angående giftfri förskola 
och skola 

7 

§ 23 Beslut om besvarande av motion - Utreda hur Tidaholm 
bäst kan bevaka både EU-fonder och riktade statliga medel 

8 - 9 

§ 24 Beslut om besvarande av motion att Tidaholms kommun 
ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige 

10 - 
11 

§ 25 Beslut om besvarande av motion att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget 

12 - 
13 

§ 26 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om kameror 14 - 
15 

§ 27 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag alternativ flytt av 
5-åringar och andra förskolebarn 

16 - 
17 

§ 28 Beslut om besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst 

18 - 
19 

§ 29 Beslut om besvarande av motion om att utbildning kommer 
erbjudas och genomföras för ledamöter i 
kommunfullmäktige 

20 - 
22 

§ 30 Beslut om besvarande av motion om laddinfrastruktur för 
hela kommunen 

23 - 
24 

§ 31 Beslut om inbetalning kapitaliseringen av Kommuninvest 25 - 
27 

§ 32 Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans 

28 - 
29 

§ 33 Beslut om delegation av rätten att meddela föreskrifter enligt 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 

30 - 
32 

§ 34 Beslut om entledigande från uppdrag Ida Davidsson (-) 33 
§ 35 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 

Ida Davidsson (-) 
34 

§ 36 Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Mattias 
Ezelius (S) 

35 

§ 37 Beslut om entledigande från uppdrag Jonas Ringkvist (S) 36 
§ 38 Fyllnadsval av styrelseledamot i Tidans Vattenförbund efter 

Jonas Ringkvist (S) 
37 

§ 39 Beslut om entledigande från uppdrag Mimmi Pirttilä (S) 38 
§ 40 Beslut om entledigande från uppdrag Per-Erik Thurén (S) 39 
§ 41 Mötets avslutande 40 
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Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/10 

§ 20 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att sammanträdet åter är öppnat efter ajourneringen 
2021-03-29 samt lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen 
dagordning och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
densamma.  
 
Förslag till beslut 

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

§ 21 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen 
angående ny ledamot Cathrine Karlsson (S) och ny ersättare 
Emma Graaf (S) i kommunfullmäktige till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse om förändring av 
partitillhörighet Ida Davidsson (-) till handlingarna.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse om förändring av 
partitillhörighet Camilla Graaf (-) till handlingarna.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga kvartalsrapporten Ej 
verkställda beslut till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelse från centerpartiet 
angående vice gruppledare till handlingarna.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga granskningsrapporten om 
delegationsordning i Tidaholms kommun till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta tidaholmsförslag om 
badet vid Koma till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.  

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om beredskap 
och planer då Nobia/Marbodal har beslutat att flytta sin produktion 
från Tidaholm till kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om Carport/tak 
för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående digitala 
verktyg i skolan får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
sammanträde. 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående 
Heltidsprojektet får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
sammanträde 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot Cathrine Karlsson(S) och ny 

ersättare Emma Graaf (S) i kommunfullmäktige 2021-02-01. 
 Skrivelse angående förändring av partitillhörighet för Ida Davidsson (-). 
 Skrivelse angående förändring av partitillhörighet för Camilla Graaf (-). 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut ”Information om ej 

verkställda gynnande beslut tredje och fjärde kvartalet 2020”, 2021-02-
23 samt tjänsteskrivelse ”Information om ej verkställda gynnande 
beslut, tredje och fjärde kvartalet”, socialt ansvarig samordnare Maria 
Wänerstig, 2021-02-01.  

 Skrivelse från Centerpartiet- vice gruppledare.  
 Granskningsrapport från revisorerna- Delegationsordning i Tidaholms 

kommun. 
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Kommunfullmäktige 
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 Tidaholmsförslag kring badplats vid Koma. 
 Motion från Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) om 

beredskap och planer då Nobia/Marbodal har beslutat att flytta sin 
produktion från Tidaholm. 

 Motion från Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Birgitta Andersson (L) om 
carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar.  

 Interpellation Karin Olofsson (MP) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående digitala verktyg i skolan.  

 Interpellation från Ingemar Johansson (L) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående heltidsprojektet.  

 
Sändlista 
Cathrine Karlsson 
Emma Graaf 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Revisorerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren- Tidaholmsförslag 
Krister Rohman 
Torgny Hedlund 
Zelal-Sara Yesildeniz 
Birgitta Andersson 
Lena Andersson 
Anna-Karin Skatt 
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2020/101 

§ 22 Beslut om besvarande av interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående giftfri förskola och 
skola 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 
en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående 
giftfri förskola och skola. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att bordlägga ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar frågan under 
sammanträdet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson (S) har besvarat 
interpellationen skriftligt och ger ett muntligt svar vid sammanträdet.  
 
Christopher Vipond (MP) lämnar replik i interpellationsdebatten. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen är 
besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Svar interpellation giftfri skola och förskola, barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 31/2020 ”Beslut om besvarande av 

interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
angående giftfri förskola och skola”, 2020-03-30. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av interpellation ställd av Karin Olofsson 
(MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående giftfri 
förskola och skola”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-03-19. 

 Interpellation från Karin Olofsson (MP). 
 
Sändlista 
Karin Olofsson
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2019/436 

§ 23 Beslut om besvarande av  motion - Utreda hur Tidaholm bäst 
kan bevaka både EU-fonder och riktade statliga medel 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka 
ansökningar från EU-s utvecklingsfonder och riktade statsbidrag.  
 
För att få en kunskap om hur närliggande kommuner hanterar frågan som 
ärendet gäller har kontakt tagits med några kommuner. Vara kommun har 
tidigare haft en anställd tjänsteperson som bevakat och gett stöd till 
förvaltningarna. Denna tjänst är vakant och hur tjänsten ser ut framöver är inte 
klargjort. Hjo kommun har ingen övergripande tjänsteperson utan bevakning 
görs av representanter inom verksamhetsområdet. Falköpings kommun 
arbetar med att ingå i SERN* nätverk för EU-samarbete övergripande men har 
i nuläget svårt att prioritera arbetet utifrån befintlig resurs. Inom nämnderna är 
de ansvariga inom sina respektive verksamhetsområde och deltar i olika 
nätverk för att bevakning exempelvis logistik- och bionätverk. Det har 
utmynnat i flera projekt kring Falköpings politiska prioriterade områden för 
utveckling. 
 
I Tidaholms kommun ligger i nuläget ansvaret på respektive nämnd/förvaltning 
att bevaka utifrån sitt verksamhetsområde. För Tidaholms kommun är 
kommunledningskontoret behjälpligt i mån av tid vid ansökning samt stödjer 
nämnderna vid sökning av olika typer av fonder etcetera utifrån 
verksamheternas utmaningar. Dock måste respektive nämnd lyfta frågan om 
stöd från kommunledningskontoret.  
 
Viktigt i sammanhanget är att bevakning utgår från de bidrag som ligger i linje 
med nämndens mål/uppdrag och inte skapar nya aktiviteter så att resurser 
styrs om för att uppnå ett visst bidragskriterium.   
 
Inom barn- och utbildningsnämnden finns en rutin om riktade statsbidrag 
antagen av Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-03-15 vilken beskriver 
förvaltningens arbete kring ansökan, redovisning och bevakning av riktade 
statsbidrag. Rutinen beskriver även vilka beslut som fattas av nämnd 
respektive förvaltning vid hantering av riktade statsbidrag. Här finns inom 
kommunledningskontoret ett uppdrag att ta fram en rutin som gäller alla 
förvaltningar.  
 
* SERN är resultatet av en långsiktig process för samarbete och utbyte mellan italienska och svenska aktörer. Deras mål 
är att öka samarbetet mellan nätverksmedlemmarna, mellan Italien och Sverige och mer generellt mellan norra och södra 
Europeiska unionen. 
 

8



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-12 
Kommunfullmäktige 
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Utifrån de behov och utmaningar som respektive nämnd har ligger bevakning 
och ansökning under deras ansvar. 
 
För att utöka möjlighet att bevaka olika typer av fonder och bidrag med en 
övergripande gemensam resurs måste kommunen anställa en ny resurs som 
ska jobba med frågan, då kommunen inte har några dedikerade resurser som 
kan jobba med detta i befintlig tjänst. Kommunledningsförvaltningen ser i 
dagsläget inte det som möjligt att nyanställa en resurs för att jobba med dessa 
frågor. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad. 

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 241/2020 ”Beslut om besvarande av 

motion - Utreda hur Tidaholm bäst kan bevaka både EU-fonder och 
riktade statliga medel 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion”, ekonomichef Henrik 
Johansson, 2019-11-25. 

 Motion gällande utredning hur Tidaholms kommun bäst kan bevaka 
ansökningar från EU-fonder och riktade statsbidrag, 2019-10-28. 

 
Sändlista 
Birgitta Andersson (L)
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2020/46 

§ 24 Beslut om besvarande av motion att Tidaholms kommun 
ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion där det föreslås att Tidaholms kommun 
ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige. 
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ 
av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett 
av världens första fossilfria länder. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog 
och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill 
göra Sverige fritt från fossila bränslen. För närvarande är 80 kommuner med i 
Fossilfritt Sverige och totalt samlar initiativet 450 aktörer. 
 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-04-
23 beslutade, § 62/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå 
motionen. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det för tillfället inte finns 
något behov av att ansöka om att gå med i ”Fossilfritt Sverige”. Många av de 
rapporter och guider som finns på fossilsfritt Sveriges hemsida kan kommunen 
ta del av även om man inte är medlem. 
 
Kommunstyrelsen kan inte besluta att avslå motionen som 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av 
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och förslag till beslut har kommunstyrelsen föreslagit 
kommunfullmäktige att besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 148/2020 ”Beslut om motion om att 

Tidaholms kommun ansöker om och går med i Fossilfritt Sverige”, 
2020-08-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att Tidaholms kommun ansöker 
om och går med i Fossilfritt Sverige”, kommunjurist Jenny Beckman, 
2020-05-12. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 62/2020 ”Beslut om yttrande 
gällande motion om att Tidaholms kommun ansöker och går med i 
”Fossilfritt Sverige””, 2020-04-23. 

 Motion om att Tidaholms kommun ansöker om och går med i Fossilfritt 
Sverige (MP), 2020-01-27. 
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Sändlista 
Karin Olofsson (MP) 
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2019/525 

§ 25 Beslut om besvarande av motion att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget.  
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Flera kommuner i Sverige tar fram 
koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive kommun konkret 
måste göra för att bidra till målet om att hålla den globala temperaturökningen 
under två grader i enlighet med Parisavtalet. En koldioxidbudget omfattar hela 
kommunens yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för 
kommunen att arbeta med och vilka områden och resurser som ger bäst 
vinning och resultat.  
 
Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som 2020-04-
23 beslutade, § 61/2020, att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla 
motionen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en lokal koldioxidbudget är ett bra 
verktyg för att nå målen och att den kan bli en del av olika verktyg i den 
kommunala miljöstrategin på sikt, och att motionen därför bör bifallas eftersom 
den stämmer väl överens med aktiviteter som kommunen utför idag, eller 
planerar att utföra i framtiden. 
 
Kommunstyrelsen kan inte besluta att bifalla motionen som 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår då ett sådant beslut måste tas av 
kommunfullmäktige. Men med hänsyn till samhällsbyggnadsnämndens 
utredning och förslag till beslut har kommunstyrelsen föreslagit 
kommunfullmäktige att besluta bifalla motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  

- Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 147/2020 ”Beslut om motion om att 

upprätta en kommunal koldioxidbudget”, 2020-08-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att upprätta en kommunal 

koldioxidbudget”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-12. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2020 ”Beslut om yttrande 

angående motion om att upprätta kommunal koldioxidbudget”, 2020-
04-23. 
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 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande angående motion om 
att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, enhetschef Peter Lann, 
2020-03-20. 

 Motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget (MP), 2019-12-
16. 

 
Sändlista 
Karin Olofsson 
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2019/454 

§ 26 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om kameror 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tidaholmsförslaget om kameror. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag gällande kameraövervakade ytor 
i centrala staden. Förslagsställaren önskar att det prövas om rättssäkerheten 
för invånarna kan höjas genom att kameror sätts ut vid t.ex. Resecentrum, 
Gamla Torget, Nya Torget, Torggatan samt parkeringarna i anslutning till de 
större affärerna.  
 
Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av 
kommunfullmäktige som 2019-11-25 (§125/2019) beslutade att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 
därefter 2020-01-08 (§ 8/2020) att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg (SMS) för yttrande. 
 
SMS har i sitt yttrande 2020-02-20 (§ 11/2020) beslutat att nämnden kan ta 
emot kameraövervakning. I beslutet anges dock områden som måste utredas 
innan beslut tas i frågan, bl.a. behov och kostnadsanalys, beslut om ansökan, 
underhåll och service av kameraanläggning och ansvaret i teknisk installation 
mellan två kommuner.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande 2020-03-26 (§ 47/2020) 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå e-förslaget om 
kameraövervakning i centrala Tidaholm.  
 
Utifrån sin utredning drar samhällsbyggnadsnämnden följande slutsatser. 
Lokal samverkan kring trygghet bedrivs i andra former än med 
kameraövervakning med bra resultat. En nationell studie visar på att 
rättsäkerhetshöjande effekter av kameraövervakning i centrummiljöer inte är 
tydliga. Vidare kräver den typen av insatser betydande investeringar och 
personella resurser för att överhuvudtaget få effekt. De ekonomiska 
budgetramarna i Tidaholms kommun för de kommande åren såväl kring drift 
som investeringar medger inte de insatser som förslagsställaren önskar.   
 
Utöver det som framkommit i remissyttranden finns även andra aspekter att ta 
hänsyn till. Allmän kamerabevakning regleras i kamerabevakningslagen 
(2018:1200). För att en myndighet ska kunna övervaka platser dit allmänheten 
har tillträde krävs tillstånd (7 §). Det måste även finnas ett särskilt syfte med 
övervakningen, t.ex. att bekämpa brott, och behovet att övervaka måste väga 
tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas för att tillstånd ska 
beviljas (8 §). Kommunen måste därför bedöma om ändamålet med 
övervakning kan uppnås på ett mindre integritetskränkande sätt än 
kameraövervakning.  
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Med hänsyn till att Brottförebyggande rådet i sin studie visat att 
kamerabevakning i centrumkärnor inte gett de eftersträvade 
brottsförebyggande effekterna (se s. 17) samt att samhällsbyggnadsnämnden 
i sin utredning kommit fram till att andra trygghetshöjande åtgärder bedrivs 
med bra resultat kan inte intresset av kamerabevakning i dagsläget anses 
väga tyngre än den enskildes intresse av att inte övervakas.  
 
Under kommunstyrelsens beredning av ärendet beslutade dock 
kommunstyrelsen att på grund av att Tidaholmsförslagets intention är en 
angelägen fråga för Tidaholms kommuninvånare, initiera ett nytt ärende 
angående kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholms kommun 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om kameror. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 128/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om 

kameror”, 2020-06-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Tidaholmsförslag om kameror”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-05-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 47/2020 ”Beslut om yttrande 

angående Tidaholmsförslag om kameraövervakning i centrala 
Tidaholm”, 2020-03-26. 

 SMS beslut § 11/2020 ”Tidaholms kommun, ks, § 8/2020, beslut om 
remittering av Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-02-20. 

 Kommunstyrelsens beslut § 8/2020 ”Beslut om remittering av 
Tidaholmsförslag om kameror”, 2020-01-08. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 125/2019 ”Handlingar att anmäla”, 2019-
11-25. 

 Tidaholmsförslag om kameror, 2019-11-25. 
 Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande? – En publikation 

med resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och 
resultat, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), december 2018. 

 
Sändlista 
Förslagställaren
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2019/504 

§ 27 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag alternativ flytt av 
5-åringar och andra förskolebarn 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tidaholmsförslaget om alternativ 
till flytt av fem-åringar och andra förskolebarn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I november 2019 inkom ett Tidaholmsförslag angående alternativ till flytt av 
femåringar och andra förskolebarn. Förslagsställaren önskar dels att 
nedläggningen av förskolan Stormsvalan ska flyttas fram till 2021, dels att 
barn från förskolorna Stormsvalan, Framtiden och Skogsnallarna ska få börja 
på den nya förskolan på Rosenbergsområdet 2021. Förslagsställaren menar 
att med denna lösning behöver endast de barn vars förskolor ska läggas ned 
flyttas, de femåringar som skulle ha flyttats till hösten 2020 kan gå kvar sitt 
sista år och det behövs inte göras några anpassningar på skollokaler. 
 
Tidaholmsförslaget fick tillräckligt många röster för att hanteras av 
kommunfullmäktige som 2019-12-16 (§ 133/2019) beslutade att hänskjuta 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med yttrande i ärendet 2020-05-
14 (§75/2020) och har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
förslaget. Det framgår av beslutet att det inte är möjligt att genomföra förslaget 
och att det inte finns möjlighet att bereda plats för ca 65 förskolebarn i de 
lokaler som sedan tidigare inrymmer förskoleverksamhet.  
 
Till grund för beslutet ligger en tjänsteskrivelse av skolchef Anneli Alm, 2020-
04-20. Av tjänsteskrivelsen framgår bl.a. följande. Förslagsställaren utgår i sitt 
förslag från det antal platser per förskola som finns i ett normalläge. I den 
nuvarande situationen finns det ett betydligt större antal barn inskrivna på 
förskolorna än vad förskolorna är anpassade för. Behovet av förskoleplatser är 
nu större än vad som kan tillgodoses med förskolornas befintliga lokaler. 
Förvaltning och nämnd planerar därför att bedriva förskoleverksamhet för fem-
åringar även i lokaler som ursprungligen är anpassade för 
grundskoleverksamhet. Förvaltningens bedömning är därmed att 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn 
inte är möjligt att genomföra.  
 
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av 
femåringar och andra förskolebarn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn. 
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- Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 149/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om 

alternativ till flytt av femåringar och andra förskolebarn”, 2020-08-12. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 

femåringar och andra förskolebarn” kommunjurist Jenny Beckman, 
2020-05-29. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 75/2020 ”Beslut om 
Tidaholmsförslag - Alternativ flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn”, 2020-05-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar 
och andra förskolebarn”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2019 ”Handlingar att anmäla”, 2019-
12-16. 

 Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn, 2019-11-19. 

 
Sändlista 
Förslagställaren
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2019/218 

§ 28 Beslut om besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) framhåller i en motion att det 2019-01-01 infördes en 
public service-avgift istället för den tidigare radio- och TV-avgiften. Avgiften är 
en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak om 1 300 kronor 
per person och år. Motionären menar att avgiften påverkar den enskildes 
nettoinkomst och därför även beräkningen av avgifter.  
 
Motionären framhåller vidare att motionären har fått avgiftsbeslut där det inte 
framgår att public service-avgiften har blivit frånräknad vid beräkning av 
nettoinkomsten, något som, enligt motionären, styrks av ett interpellationssvar 
som motionären fått under kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25. 
Enligt motionären redovisar andra kommuner public service-avgiften i 
avgiftsbeslut och frånräknar denna innan nettoinkomsten fastställs. 
 
Motionären yrkar på att public service-avgiften ska tas med vid beräkning av 
den enskildes nettoinkomst och att samtliga avgiftsbeslut räknas om med 
retroaktiv verkan. 
 
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som 
2019-09-17 beslutade, § 74/2019, att avvakta med att besvara motionen med 
anledning av att ärendet skickats till förvaltningsrätten. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därefter mottagit domen nämnden 
inväntade från förvaltningsrätten och har efter det behandlat motionen på nytt 
2020-03-17. Nämnden hänvisar i sitt beslut till en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare av vilken det framgår att 
förvaltningsrätten i Jönköping har meddelat sitt beslut i ärendet och dömt 
enligt nämndens yrkande. Eftersom förvaltningsrätten dömde enligt nämndens 
yrkande föreslog nämnden, § 26/2020, att motionen ska avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslaget i motionen har varit 
uppe för bedömning i förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har 
slagit fast att kommunen inte har gjort fel vid beräknandet av avgiften. Med 
anledning av förvaltningsrättens dom har social- och omvårdnadsnämnden 
föreslagit att motionen bör avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom både förvaltningsrättens dom 
och nämndens beslut och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 att bordlägga ärendet. 
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Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Anna Zöögling (S) och Gunilla Dverstorp (M) föreslår 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 
Dverstorp anger följande motivering till varför motionen bör anses vara 
besvarad. ”Ärendet bordlades eftersom det var överklagat till 
kammarrätten. Dom kom den 9 juli 2020. Ur domslutet: Kammarrätten 
finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till 
omedelbart avgörande. Kammarrätten ändrar underinstansernas 
avgöranden och minskar NN:s hemtjänstavgift till XX kr per månad. 
Återbetalningen till min huvudman kom redan i augusti 2020 och jag 
utgår från att samtliga berörda har fått återbetalning.” 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Zööglings och Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Zööglings och Dverstorps förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Zööglings och 
Dverstorps förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 107/2020 ”Beslut om besvarande av 

motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst”, 
2020-05-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2020-04-07. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 26/2020 ”Beslut om svar 
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2020-03-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2020-02-21. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 74/2019 ”Beslut om svar 
på motion om public service-avgifts påverkan på enskilds 
nettoinkomst”, 2019-09-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om public service-avgifts påverkan 
på enskilds nettoinkomst”, avgiftshandläggare Anna Persson,  
2019-08-22. 

 Motion om public service-avgifts påverkan på enskilds nettoinkomst 
(M), 2019-04-25. 

 
Sändlista 
Gunilla Dverstorp 
Social- och omvårdnadsnämnden
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2020/337 

§ 29 Beslut om besvarande av motion om att utbildning kommer 
erbjudas och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erbjuds en 
utbildning om gällande lagar, regelverk och ansvar om uppdrag som vald 
ledamot i fullmäktige.  
 
Av motionen framgår bl.a. följande. Demokratiska processer måste 
respekteras i en demokrati. För att detta ska kunna upprätthållas finns ett 
antal lagar, som reglerar våra beslutsprocesser i alla offentliga organ. 
Utbildningen ska omfatta uppdraget i ansvar, skyldighet och befogenhet, med 
utgångspunkt i gällande lagar och regelverk. Utbildningen ska genomföras av 
oberoende utbildare.  
 
I början av mandatperioden höll kommunkansliet utbildningar för de nyvalda 
politikerna. Dels en heldag på Sagabiografen om grunderna i kommunallagen 
för samtliga politiker, dels en workshop om nämndsadministration med 
nämndernas presidier och nämndsekreterare. Därutöver fick alla politiker en 
digital utbildning för kommunpolitiker från JP Infonet som var tillgänglig under 
hela 2019. Under november 2020 har personalavdelningen genomfört en 
utbildning i arbetsmiljö för kommunstyrelsen. 
 
Under våren 2021 planerar kommunkansliet att sammanställa 
grundutbildningen som hölls i början av mandatperioden i form av en digital 
handbok så att samtliga politiker kan ta del av den.  
 
Kommunfullmäktige har en post för kurser och konferenser i budgeten på 50 
tkr. Eftersom de planerade utbildningarna inte kommer att belasta budgeten 
2021 finns det möjlighet att köpa in ytterligare utbildning. 
 
Med hänsyn till ovanstående ska motionen anses vara besvarad.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad.  

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Olofssons förslag.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Olofssons 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 Olofssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 29 
NEJ: 11 
AVSTÅR:1 
 
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), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson 
(M), Johan Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart 
Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Aili Räisänen (SD), Petri Niska (SD), Erik 
Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Ida Davidsson (-), 
Gunilla Dverstorp (M), Ulf Alteg (M), Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister Rohman 
(KD) 
 
Följande AVSTÅR: 
Peter Friberg (M) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 54/2021 ”Beslut om motion om att 

utbildning kommer erbjudas och genomföras för ledamöter i 
kommunfullmäktige”, 2021-03-03. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att utbildning kommer erbjudas 
och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige”, kommunjurist 
Jenny Beckman, 2021-02-04. 
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 Motion om att utbildning kommer erbjudas och genomföras för 
ledamöter i kommunfullmäktige (MP m.fl.), 2020-09-28. 

 
Sändlista 
Karin Olofsson (MP) 
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2020/103 

§ 30 Beslut om besvarande av motion om laddinfrastruktur för hela 
kommunen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen 
tar fram en plan inklusive kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer 
av typen snabbladdare i hela kommunen och att medel söks genom 
Klimatklivet. I motionen föreslås också att dialog förs med föreningar vid 
framtagning av planen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anför att kommunen idag har en strategi för 
hållbara drivmedel som visar var det finns befintliga laddstationer och som 
pekar ut var nya laddstationer kan placeras i kommunen. Vid valet har ett 
antal kriterier använts som exempelvis att platsen är välbesökt, kommunen vill 
öka antalet besökare till platsen och att besökare hinner stanna tillräckligt 
länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi har tagits fram för varje 
kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. 
Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte boende- eller 
arbetsplatsladdning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden skriver vidare att Tidaholms Energi AB (TEAB) 
har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw laddare fram till 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att samhällsbyggnadsförvaltningen 
under 2020 har genomfört en miljökalkylering som ska vara ett stöd för hur 
förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
 
Slutligen menar samhällsbyggnadsnämnden att motionen bedöms yrka på 
mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig strategi tar upp. Nämnden 
bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att ta fram en plan för 
laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens miljöarbete. 
Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell framöver och då 
kan åtgärden prövas på nytt.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad. 

- Anna-Karin skatt (S), Lennart Axelsson (S), Ambjörn Lennartsson (M) 
och Runo Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Olofssons förslag. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Olofssons förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 55/2021 ”Beslut om motion om 

laddinfrastruktur för hela kommunen”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om laddinfrastruktur för hela 

kommunen”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-02-03. 
 Tidaholms Energi AB Yttrande ang laddinfrastruktur för hela Tidaholms 

kommun, Mattias Andersson, VD, 2020-10-28, (styrelsen § 81/2020). 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §129/2020 ”Beslut om yttrande 

över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, 2020-
10-29. 

 Motion om laddinfrastruktur för hela kommunen, Karin Olofsson (MP), 
2020-02-24. 

 
Sändlista 
Karin Olofsson
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2020/313 

§ 31 Beslut om inbetalning kapitaliseringen av Kommuninvest 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att Tidaholms kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 
6 486 411 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att 
besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 Kommunfullmäktige beslutar att Tidaholms kommun ska tillse att 
protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) 
(inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för 
Föreningen vid förfrågan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 

25



 2/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-12 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor per 
invånare för regioner). 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av 
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på 
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som 
kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats 
beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra 
åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. 
Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten 
om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. 
Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer: 
 
Lånevillkoren inom Kommuninvest är i nuläget markant bättre än hos andra 
aktörer. Därför anser kommunstyrelsen att Tidaholms kommun fortsatt ska 
vara medlemmar i Kommuninvest. Tidaholms kommun har idag likvidamedel 
som buffert som finns på ett fasträntekonto hos finansförvaltaren Agenta. 
Medel kommer vid ett beslut i Kommunfullmäktige att flyttas från Agenta till 
Kommuninvest, vilket innebär lägre ränteintäkter, detta är dock marginellt 
jämfört med de lägre räntekostnaderna som ett medlemskap i Kommuninvest 
medför. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 6 486 411 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholms 
kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
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- Bengt Karlsson (S), Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 50/2021 ”Beslut om inbetalning 

kapitaliseringen av Kommuninvest”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 

Ekonomiska förening”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-11-12. 
 Information om kapitalisering – Kommuninvest. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Kommuninvest
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2020/274 

§ 32 Beslut om ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens 
verksamhet i syfte att nå en budget i balans 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens begäran då 
ärendet inte längre är aktuellt samt att besluta lägga bilagd rapport från 
social- och omvårdnadsnämnden till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-19 beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande 
ekonomiska beslut gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i 
syfte att nå en budget i balans till och med 2020-12-31. 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-08-31 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med en fördjupad 
information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämndens underskott 
uppstått och vad det beror på. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden initierade därefter 2020-09-15 ett ärende 
där nämnden uppdrog till social- och omvårdnadsförvaltningen att ta fram och 
redovisa en rapport om vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade 
bidragit till underskottet och varför underskotten inom de olika enheterna hade 
uppstått. Förvaltningens rapport, i form av en tjänsteskrivelse, behandlades 
därefter i nämnden 2020-10-20 § 94 ” Information om orsak till avvikelser inom 
social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”. Rapporten finns bilagd 
ärendet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att besluta att ge 
kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande 
social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i 
balans till och med 2020-12-31. Ärendet är därför inte längre aktuellt då 
verksamhetsåret 2020 är avslutat.  
 
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet med syftet att 
erhålla en fördjupad information kring orsakerna till social- och 
omvårdnadsnämndens underskott för 2020. Social- och omvårdnadsnämnden 
hade redan initierat ett ärende där de gav förvaltningen i uppdrag att redogöra 
för vilka enheter inom nämndens verksamhet som hade bidragit till underskott 
och vad som var orsaken till detta.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
kommunstyrelsens begäran då ärendet inte längre är aktuellt samt att 
besluta lägga bilagd rapport från social- och omvårdnadsnämnden till 
handlingarna.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 52 ”Beslut om kommunstyrelsens rätt att 

fatta beslut för att få nämndernas budget i balans”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att fatta 

övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämnden verksamhet i syfte att nå en budget i balans 
efter återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 94/2020 ” Information om  
orsak till avvikelser inom social- och omvårdnadsnämndens enheter 
2020”, 2020-10-20. 

 Rapport/ Tjänsteskrivelse ”Beskrivning av orsak till avvikelser inom 
Social- och omvårdnadsnämndens enheter 2020”, förvaltningsekonom 
Ola Pettersson, 2020-09-29 . 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 85/2020 ”Beslut om 
uppdrag till förvaltningen”, 2020-09-15.  

 Kommunfullmäktiges beslut § 83/2020 ” Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-31.  

 Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 ”Beslut om ge 
kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå 
en budget i balans”, 2020-08-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ge kommunstyrelsens rätt att fatta 
övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans”, 
kommundirektör Eva Thelin. 

 Redovisning av åtgärder 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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2021/125 

§ 33 Beslut om delegation av rätten att meddela föreskrifter enligt 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar: 

- att delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 
8 kap. 1 § förordningen (2021:8, begränsningsförordningen) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär. 
Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och 
inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden.  

- om omedelbar justering.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I januari 2021 trädde lag (2021:4, covid-19-lagen) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft.  
 
Av 13 § covid-19-lagen framgår följande. Regeringen eller den kommun som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte 
innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att de 
innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i 
övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun 
meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges 
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.  
 
Av förarbetena (prop. 2020/21:79, s. 104) framgår bl.a. följande. 
Bemyndigandet gäller endast platser dit allmänheten typiskt sett har tillträde. 
Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer 
betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför 
allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och 
bilvägar, omfattas inte. En förutsättning för att införa ett förbud är att det på 
platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel. 
 
Genom en ändring av begränsningsförordningen har nu regeringen beslutat 
att en kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel (8 kap. 1 §). 
Begränsningsförordningen upphör att gälla vid utgången av september 2021. 
 
Det är alltså kommunen som har bemyndigats att utfärda sådana föreskrifter. 
Det framgår inte av covid-19-lagen eller begränsningsförordningen på vilken 
nivå i kommunen ett sådant beslut ska tas. Det betyder att beslutanderätten 
utgår från fullmäktige.  
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Det är dock troligt, om det blir aktuellt för kommunen att besluta om en sådan 
föreskrift, att ett sådant beslut kommer att behövas hanteras skyndsamt. 
 
Frågan är därför om detta är ett beslut som fullmäktige kan delegera 
beslutsrätten till nämnd eller styrelse. Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725, KL) ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat följande med anledning av 
den här frågan1. Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt och 
förutsättningar att överlåta den till nämnd eller styrelsen ska bedömas både 
med hänsyn till regeringsformen (1974:152, RF) och till KL. RF ger 
grundlagsskydd för bl.a. den fria rörligheten (2 kap. 8 § 8 RF). SKR menar 
med hänsyn till ovanstående att det ligger nära till hands att se aktuella 
förbudsföreskrifter som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen. SKR anser dock att, om bemyndigandet förenas med 
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär, som att det får gälla under 
korta perioder eller på vissa angivna och begränsade områden, så ökar det 
rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattandet på nämnd eller styrelsen.  
 
Med hänsyn till ovanstående görs bedömningen att fullmäktige kan delegera 
beslutsrätten om rätten begränsas till att föreskrifterna endast får vara av 
tillfällig karaktär. Det är på förhand svårt att förutse vilka områden som skulle 
kunna bli aktuella varför det inte är lämpligt att begränsa delegationen på det 
viset. Det är lämpligt att delegera rätten att meddela aktuella föreskrifter till 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § 
begränsningsförordningen. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av 
tillfällig karaktär. Delegationen gäller under den tid som förordningen är 
gällande och inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden. För att 
delegationen ska börja gälla omedelbart föreslås omedelbar justering.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera till 
kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8, begränsningsförordningen) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär. 
Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och 
inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden.  

- om omedelbar justering.  
 

 
1 Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser - SKR 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut ”Delegation av rätten att meddela 

föreskrifter enligt förordningen om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, kommunstyrelsens 
ordförande Anna-Karin Skatt (S), 2021-03-18. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2018/402 

§ 34 Beslut om entledigande från uppdrag Ida Davidsson (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ida Davidsson (-) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med 
2021-04-12.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ida Davidsson (-) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att entlediga Ida 
Davidsson (-) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden från och med 2021-04-12.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-02-04 

 
Sändlista 
Ida Davidsson  
Barn-och utbildningsnämnden
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2018/402 

§ 35 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Ida Davidsson (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar utse Elisabeth Alfredsson (M) till ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-04-12 till 2022-12-
31.  

 Kommunfullmäktige beslutar utse Johan Liljegrahn (M) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-04-12 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har § 34/2021 behandlat ärendet kring beslut om 
entledigande av uppdrag Ida Davidsson (-).  
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Moderaterna har innan sammanträdet meddelat att det 
kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslaget innebär att det även behöver förrättas ett fyllnadsval av ersättare till 
barn- och utbildningsnämnden efter Elisabeth Alfredsson (M). 
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Elisabeth Alfredsson (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
för perioden 2021-04-12 till 2022-12-31.  

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Johan Liljegrahn (M) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2021-04-12 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Ida Davidsson 

 
Sändlista 
Elisabeth Alfredssson 
Johan Liljegrahn 
Barn- och utbildningsnämnden
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2018/320 

§ 36 Fyllnadsval av ledamot i valberedningen efter Mattias Ezelius 
(S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar utse Monica Staadig (S) till ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2021-04-12 till 2022-
12-31.  

 Kommunfullmäktige beslutar utse Georgos Moschos (S) till ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2021-04-12 till 2022-
12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 14/2021, 2021-01-25 att entlediga Mattias 
Ezelius (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
social-och omvårdnadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen från och 
med 2021-01-25. I och med beslutet att entlediga Ezelius från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige utgår även hans uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av ledamot i 
valberedningen. Socialdemokraterna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Förslaget innebär att det även behöver förrättas ett fyllnadsval av ersättare till 
valnämnden efter Monica Staadig (S). 
 
Förslag till beslut 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Monica 
Staadig (S) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för 
perioden 2021-04-12 till 2022-12-31.  

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Georgos 
Moschos (S) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för 
perioden 2021-04-12 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Mattias Ezelius 

 
Sändlista 
Monica Staadig 
Georgos Moschos
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2018/416 

§ 37 Beslut om entledigande från uppdrag Jonas Ringkvist (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jonas Ringkvist (S) från sitt 
uppdrag som styrelseledamot i Tidans vattenförbund från och med 
2021-04-12. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Ringkvist (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
styrelseledamot i Tidans vattenförbund. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Jonas 
Ringkvist (S) från sitt uppdrag som styrelseledamot i Tidans 
vattenförbund från och med 2021-04-12. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-01-28 

 
Sändlista 
Jonas Ringkvist 
Tidans vattenförbund 
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§ 38 Fyllnadsval av styrelseledamot i Tidans Vattenförbund efter 
Jonas Ringkvist (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar utse Tony Pettersson (S) till 
styrelseledamot i Tidans Vattenförbund för perioden 2021-04-12 till 
2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har § 37/2021 behandlat ärendet kring beslut om 
entledigande av uppdrag Jonas Ringkvist (S).  
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av styrelseledamot i 
Tidans Vattenförbund. Socialdemokraterna har innan sammanträdet meddelat 
att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Bengt Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Tony 
Pettersson (S) till styrelseledamot i Tidans Vattenförbund för perioden 
2021-04-12 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Jonas Ringkvist 

 
Sändlista 
Tony Pettersson 
Tidans vattenförbund 
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2018/319 

§ 39 Beslut om entledigande från uppdrag Mimmi Pirttilä (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mimmi Pirttilä (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-04-12. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mimmi Pirttilä (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mimmi 
Pirttilä (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från 
och med 2021-04-12. 

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-03-01. 

 
Sändlista 
Mimmi Pirttilä 
Länsstyrelsen
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2018/128 

§ 40 Beslut om entledigande från uppdrag Per-Erik Thurén (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Per-Erik Thurén (S) från sitt 
uppdrag som nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt från och med 2021-
04-12.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Per-Erik Thurén (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Per-Erik 
Thurén (S) från sitt uppdrag som nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt 
från och med 2021-04-12.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-03-09. 

 
Sändlista 
Per-Erik Thurén 
Skaraborgs Tingsrätt
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2021/10 

§ 41 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 20.21. Ordförande konstaterar att sammanträdet 
sammantaget har pågått under 4 timmar och 6 minuter. 
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