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Barnomsorgstaxa 
 
Gäller från och med 2021-01-01 

 
 

Förskola/pedagogisk 
omsorg 

Inkomst lägre än 
50 340 kr 

Inkomst är 50 340 kr 
eller högre 

Barn 1 3 % av inkomsten 1 510 kr 
Barn 2 2 % av inkomsten 1 007 kr 
Barn 3 1 % av inkomsten 503 kr 
Barn 4 eller fler avgiftsfria 0 kr 

 
Fritidshem/pedagogisk 
omsorg 

Inkomst lägre än 
50 340 kr 

Inkomst är 50 340 kr 
eller högre 

Barn 1 2 % av inkomsten 1 007 kr 
Barn 2 1 % av inkomsten 503 kr 
Barn 3 1 % av inkomsten 503 kr 
Barn 4 eller fler avgiftsfria 0 kr 

 
Exempel: Två barn i förskolan 1 510 kronor + 1 007 kronor = 2 517 kronor 
per månad. 
Ett barn i förskolan och ett barn på fritids 1 510 kronor + 503 kronor = 2 013 
kronor per månad. 

 
Vad kostar det 
Barnomsorgens avgift är grundat på familjens inkomst. Inkomsttaket så kallad 
maxtaxa är för närvarande 50 340 kr (hushållets bruttoinkomst per månad). 
Maxtaxan är indexreglerad och förändras varje år, beslutas av Sveriges 
riksdag. 
 
Är den sammanlagda inkomsten lägre än 50 340 kr per månad lämnas 
inkomstanmälan med bilagor till barn- och utbildningskontoret. 
Inkomstanmälan görs i e-tjänsten IST förskola/fritidshem som finns på  
kommunens hemsida www.tidaholm.se. Vid inkomständring används 
samma e- tjänst. 
Platsinnehavare kan betala fakturorna via autogiro. Blanketter finns på  
kommunens ekonomiavdelning. 

 
Vid utebliven betalning 
Vid utebliven betalning stängs barnet/barnen av från barnomsorgen. När skul- 
den är betald kan vårdnadshavarna sätta barnet i kö igen. 
Avgiften betalas 12 månader/år och ändras inte vid semester, sjukdom eller 
annan frånvaro. Barnen går i ordning efter ålder och det yngsta barnet räknas 
som barn 1. 
Fr.o.m. den 1 september det år barnet fyller tre år, minskar avgiften med 3/8- 
delar (37,5 %). 

http://www.tidaholm.se/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/402 

§ 2 Beslut om antagande av detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 
samt del av Innerstaden 2:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättad detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 
2:1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-11-26 (§ 155/2020) beslutat godkänna 
upprättade handlingar till detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1 (”Kungsbroskolan”) samt att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att anta upprättad detaljplan.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumverksamhet på del av 
Kungsbroområdet, samt säkerställer utveckling och bevarande av en viktig 
kulturmiljö i centrala Tidaholm. Detaljplanen följer intentionerna i Framtidsplan 
2020, Fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd, med utveckling av 
bostadsbebyggelse samt ett hänsynstagande till områdets kulturhistoriska 
betydelse. Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). 
  
Detaljplanen har under sommaren 2020 varit utställd för samråd och under 
hösten för granskning. Efter samrådet kompletterades bland annat 
planhandlingarna med en bullerutredning och ett förtydligande av 
bestämmelser för bevarande och utformning. Under granskningen inkom fyra 
yttranden, varav två var utan erinran. De övriga två yttrandena har medfört 
mindre redaktionella komplement till text i planbeskrivningen.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta upprättad detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del 
av Innerstaden 2:1. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 145/20 ”Beslut om antagande av detaljplan 

för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 2020-12-16 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av detaljplan för Kaplanen 1, 2 

och 5 samt Innerstaden 2:1”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-12-
01. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 155/2020 ”Beslut om antagande 
av detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt Innerstaden 2:1”, 2020-11-
26. 

 Plankarta, antagandehandling, 2020-11-11. 
 Plan- och genomförandebeskrivning, antagandehandling,  

2020-11-10. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 Granskningsutlåtande – Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1, 2020-11-10. 

 Tjänsteskrivelse ”Antagande – Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt 
del av Innerstaden 2:1 – ”Kungsbroskolan””, planarkitekt Marie 
Bengtzon, 2020-10-29. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-01 
 
Ärendenummer 
2020/402 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av detaljplan för Kaplanen 
1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-11-26 (§ 155/2020) beslutat godkänna 
upprättade handlingar till detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1 (”Kungsbroskolan”) samt att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att anta upprättad detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 155/2020 ”Beslut om antagande 

av detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt Innerstaden 2:1”, 2020-11-
26. 

 Plankarta, antagandehandling, 2020-11-11. 
 Plan- och genomförandebeskrivning, antagandehandling,  

2020-11-10. 
 Granskningsutlåtande – Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 

Innerstaden 2:1, 2020-11-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande – Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt 

del av Innerstaden 2:1 – ”Kungsbroskolan””, planarkitekt Marie 
Bengtzon, 2020-10-29. 

 
Utredning 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår bl.a. följande. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumverksamhet på del av 
Kungsbroområdet, samt säkerställer utveckling och bevarande av en viktig 
kulturmiljö i centrala Tidaholm. Detaljplanen följer intentionerna i Framtidsplan 
2020, Fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd, med utveckling av 
bostadsbebyggelse samt ett hänsynstagande till områdets kulturhistoriska 
betydelse. Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). 
  
Detaljplanen har under sommaren 2020 varit utställd för samråd och under 
hösten för granskning. Efter samrådet kompletterades bland annat 
planhandlingarna med en bullerutredning och ett förtydligande av 
bestämmelser för bevarande och utformning. Under granskningen inkom 4 
yttranden, varav två var utan erinran. De övriga två yttrandena har medfört 
mindre redaktionella komplement till text i planbeskrivningen.  
 
Med hänsyn till ovanstående samt övrigt beslutsunderlag bör 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad 
detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1. 
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Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättad detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 
2:1. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/99 

§ 155 Beslut om antagande av detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 
samt del av Innerstaden 2:1 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o godkänna upprättade handlingar till detaljplan för Kaplanen 1, 2 

och 5 samt del av Innerstaden 2:1 – ”Kungsbroskolan”,  
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad 

detaljplan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019-2020 har förslag till ny detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del 
av Innerstaden 2:1, innefattande bland annat Röda skolan (f.d. 
Kungsbroskolan) tagits fram. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
bostadsbebyggelse och centrumverksamhet på del av Kungsbroområdet, 
samt säkerställer utveckling och bevarande av en viktig kulturmiljö i centrala 
Tidaholm.  
 
Detaljplanen följer intentionerna i Framtidsplan 2020, Fördjupad översiktsplan 
för Tidaholms stadsbygd, med utveckling av bostadsbebyggelse samt ett 
hänsynstagande till områdets kulturhistoriska betydelse. 
Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt (PBL 2010:900), och 
ett antagande beräknas ske i kommunfullmäktige januari 2021. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för nya bostäder i och intill 
Kungsbroskolan, med möjlighet till centrumverksamhet som komplement till 
bostadsändamålet. Planen möjliggör att Röda skolan byggs om till bostäder. 
Planen säkerställer även ett bevarande av byggnaden då den ges 
bestämmelser om rivningsförbud och regleringar kring utvändig utformning.   
Planen innebär också att nya byggnader norr om Röda skolan får uppföras, 
med en utformning som tar hänsyn till platsens byggnadstradition.  
 
Detaljplanen har under sommaren 2020 varit utställd för samråd och under 
hösten för granskning. Efter samrådet kompletterades bland annat 
planhandlingarna med en bullerutredning och ett förtydligande av 
bestämmelser för bevarande och utformning. Under granskningen inkom 4 
yttranden, varav två var utan erinran. De övriga två yttrandena har medfört 
mindre redaktionella komplement till text i planbeskrivningen.  
 
Under planprocessen har markanvisningsavtal med ett fastighetsbolag 
skrivits, vilka efter antagen detaljplan ämnar utveckla bostäder på området i 
enlighet med upprättad detaljplan.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  
o godkänna upprättade handlingar till detaljplan för Kaplanen 1, 2 

och 5 samt del av Innerstaden 2:1 – ”Kungsbroskolan”,  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad 
detaljplan.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande - Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt 

del av Innerstaden 2:1 - "Kungsbroskolan”, planarkitekt Marie 
Bengtzon, 2020-10-29. 

 Plankarta, antagandehandling, 2020-11-11. 
 Plan- och genomförandebeskrivning, antagandehandling,  

2020-11-10. 
 Granskningsutlåtande, 2020-11-10. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningar

E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30%,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

10

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

18-30

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

Marken får inte förses med ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Balkong får inte kraga ut mer än 2,30 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Tak ska vara av typen sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Ny bebyggelse ska utformas med särskilt beaktande av områdets

karaktär. Byggnadsfasad ska utföras av tegel, trä  eller puts målad i

en mild ljus färg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Balkonger får anordnas. Samråd ska ske med antikvarisk

sakkunnig.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Tillskott till exteriören (tillbyggnader, tillgängliggörande åtgärder

etc.) får endast utföras i samråd med antikvarisk sakkunnig,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

Utmed Östra Drottningvägen (GATA) ska ett staket förekomma,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Byggnader inom planområdet ska uppföras radonskyddade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten innan det når Tidan. Dimensionerande flöde är

10-årsregn,  4 kap. 10 §

Marken får endast hårdgöras till 40 %,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

1

Fasader ska bevaras i befintligt utseende med rött lertegel murade i

kryssförband, med mönstermurade fasadelement

q

2

Ursprungliga smidesräcken och steg i entrétrappor ska bevaras och

restaureras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

Varsamhet

k

1

Befintlig fasadkompositiopn med medveten dörr- och

fönstersättning ska bevaras. Nya öppningar ska undvikas,  4 kap. 16 § 1

st 2 p.

k

2

Taktäckning ska vara av plåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

1

Där maixmal bullernivå överskrider riktvärden för uteplats, ska

skyddad uteplats anordnas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från den dagen planen vinner laga kraft,,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter större

än 20 cm. Fällt träd ersätts med nytt träd med ett stamomfång om

minst 20 cm. Stamdiameter och omfång mäts 1,6m över marknivå,

4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §
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PLANHANDLINGAR 
Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser samt denna plan- och 
genomförandebeskrivning. 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadskontoret. 

Bilagor: 

1. Behovsbedömning i form av checklista 
2. PM: Geoteknisk undersökning, BGAB, 2012 
3. Byggnadshistorisk rapport 2012:5, Västergötlands museum 
4. PM Trafikbullerutredning 2020-08-28. 

 

Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden som ska vara allmän 
platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. Plankartan anger även hur bebyggelsen får 
utformas och utgör underlag vid bygglovgivning. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning vid bygglovgivning 
och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 
                                                                             

SAMMANFATTNING 
Detaljplanen innebär att bostäder och centrumfunktioner kan byggas inom kvarteret Kaplanen i 
centrala Tidaholm. Ett 30-tal nya bostäder kan tillkomma i en skala och utformning som anpassas 
till omgivningen. För den befintliga äldre skolbyggnaden finns möjligheten att bygga om befintlig 
byggnad till bostäder/centrumändamål. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder i och intill Kungsbroskolan ( i 
planhandlingarna fortsatt benämnt som Röda skolan) samt att pröva lämpligheten för 
centrumverksamhet som komplement till bostadsändamålet. 
Planen säkerställer att Röda skolan bevars genom rivningsförbud. Planen innebär också att nya 
byggnader norr om Röda skolan får uppföras, med en utformning som tar hänsyn till platsens 
byggnadstradition, vilket bevarar och stärker kulturmiljön i området.  
Planen avser reglera större delen av planområdet som kvartersmark. Utmed Östra Drottningvägen 
reglerar planen allmänplatsmark för gata.  
Planen ger utrymme för drygt 30 lägenheter i nyproduktion samt uppskattningsvis 16-20 lägenheter 
i den befintliga skolbyggnaden. 

 

PLANDATA 
Läge, areal och markförhållanden 
Planområdet är beläget cirka 200 meter öster om Gamla torget. Det gränsar i norr till Rådhusgatan 
och område med villabebyggelse och i väster till Tidaholms kyrka med kyrkogård. Söder om 
planområdet går Östra Drottningvägen och ytterligare söder ut rinner ån Tidan. Öster om 
planområdet ligger kvarteret Kungsbro; ett utvecklingsområde för bostadsbebyggelse. Mellan kv. 
Kungsbro och planområdet planeras en tänkt allmän gång- och cykelväg.  
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Planområdet omfattar ca 0,7 ha.   
 

Markägoförhållanden 
Tidaholms kommun äger all mark inom planområdet. Planen omfattar fastigheten Kaplanen 1, 2 och 
5 samt del av Innerstaden 2:1. Kommunen har upprättat ett avtal om markanvisning med 
exploatören TBAB som innebär att denne har rätt att förvärva de delar som i detaljplanen planläggs 
som kvartersmark. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 
Planförslaget bedöms sammantaget vara förenligt med en från allmän synpunkt lämplig mark- och 
vattenanvändning enligt miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 3, 4 och 5 kap). 
Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap MB riskerar inte att överskridas för vatten och luft med 
föreslaget ändamål i planen. 
Planförslaget innebär att redan ianspråktagen mark utnyttjas för exploatering av bostäder, som 
innebär hushållning med mark och utbyggd infrastruktur (3 kap MB). Planområdet omfattas inte 
av riksintressen enligt särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap MB). Vidare bedöms 
planförslaget inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten och luft negativt (5 kap MB). 

 

PLANENS HANDLÄGGNING 
 
Planprocess 
Detaljplanearbetet sker med utgångspunkt av reglerna i plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Detaljplanen handläggs med utökat förfarande eftersom den innebär att befintlig 
gällande plan med allmän plats (P-PLATS) och löpande genomgörandetid, ersätts. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare och sakägare garantier att byggnation ska ske enligt planen 
och att allmän plats ska byggas ut enligt plan. En ändring av detaljplanen under pågående 
genomförandetid kan prövas om det framkommer allvarliga sakförhållanden som inte varit kända 
vid planens framtagande, eller om ändringen godkänns av berörda sakägare. I detta fall prövas en 
ändring under löpande genomförandetid, så att berörda sakägare under planprocessen kan yttra sig 
om ifall ändringen är godtagbar. 
Utökat förfarande innebär att planen är föremål för samråd och granskning med ett antagande i 
kommunfullmäktige, och att sammanställning av inkomna yttranden sker i samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande.  
Detaljplanen väntas kunna antas i kommunfullmäktige i januari 2021.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Fördjupad översiktsplan Tidaholms stadsbygd 2020 
I planen utpekas Kungsbroområdet som ett utredningsområde för bostäder eller hotell. 
Intentionerna i denna detaljplan strider inte mot fördjupad översiktsplan. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller tre detaljplaner: 
 

- Detaljplan S162 för del av kv 
KAPLANEN och kv KÄMPEN samt del av 
INNERSTADEN 2:1 antagen av 
kommunfullmäktige 2015-06-22. Detaljplanen 
medger bostäder i 2 plan, totalhöjd 10 m, 
komplementbyggnader inom kvartersmark 
samt P-PLATS och plantering inom allmän 
platsmark och ett område för teknisk 
anläggning ( E). Detaljplanens 
genomförandetid räcker till 2021-06-07, vilket 
innebär att denna plan föreslår förändring 
under löpande genomförandetid.  
 
- Detaljplan S 79 omfattar berörd del av 
Kungsbroskolan och del av Östra 
Drottningvägen. Planen anger kvartersmark - 
allmänt ändamål för skolan och allmän plats - 
gata för gatumarken söder om skolan. 
Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 
 
- Detaljplanen S 122 (Kaplanen 2) anger 
bostadsändamål. Detaljplanens 
genomförandetid har gått ut. 
 

 

 
Övriga kommunala beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar 2016-11-30 (2016/343 § 278) ge miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att ta fram en detaljplan för Röda skolan/Kungsbroskolan, Kaplanen 1, som 

 

 

Bilder till vänster: 
gällande detaljplaner. 

Röd linje anger 
aktuell plangräns för 
denna detaljplan. 

S162 

S79 
S122 
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omfattar bostadsändamål och andra för området lämpliga ändamål. 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2017-02-01 (2016/291 § 7) ge miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Kaplanen 1 som omfattar 
bostadsändamål och andra för området lämpliga ändamål.  

 Beslut om markanvisning för området Kaplanen 1,2 och 5, Kommunstyrelsens beslut 2019-
04-03, §77.  

 Beslut om köp av fastigheten Kaplanen 2, Kommunfullmäktige 2019-06-25, §95. 
 Beslut om rivning av byggnader på fastighet Kaplanen 2, Kommunfullmäktige beslut 2020-

03-30, §73 
 Ett markanvisningsavtal har tecknats 2020-08-24 mellan Tidaholms kommun och Tidaholms 

Bostadsbolag AB (TBAB). Markanvisningen innebär att exploatören har rätt att förvärva de 
delar av planområdet som i kommande detaljplanen planläggs som kvartersmark. Försäljning 
sker först när detaljplanen vunnit laga kraft.  

 
Inriktningsmål, boende 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-13 i § 168 att ”Tidaholms kommun skall medverka till att 
öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Med effektmål att ”Andelen ny- byggda 
lägenheter i kommunen ska öka, ” samt att ”Andelen som är nöjda vad gäller bostäder ska öka i 
medborgarundersökningen”. Detaljplanen för Kungsbroområdet är i linje med inriktningsmålet 
genom att ge förutsättningar för cirka 50 lägenheter, i både ny och befintliga byggnader, med ett 
varierat boende för många möjliga målgrupper.  

 
Bostadsstrategiskt program 
Kommunstyrelsen har gett miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett boendestrategiskt 
program där även Kungsbroområdet ingår. 
 
Av den marknads- och behovsanalys som ligger till grund för programmet framgår att det finns en 
stor efterfrågan på lägenheter inom en 500 meters radie från Gamla Torget. Uppskattat behov är 
mellan 70-100 lägenheter. Efterfrågan beror framförallt på att äldre personer som idag bor i villa 
önskar annat och bekvämare boende i centrum. Idag är det en stor brist på lägenheter i centrala 
Tidaholm, eftersom få lägenheter har uppförts sedan början av 1990-talet. Den lägenhetsstorlek som 
efterfrågas är framförallt tvåor och treor med hiss eller markplan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRING 
 
Områdets kvalité och service 
Kungsbroområdet är med sitt centrala läge ett viktigt 
strategiskt område för Tidaholms framtida utveckling. Vid 
en omvandling av Kungsbroområdet från skolområde till 
bostads- och centrumområde är en av de bärande idéerna 
att området ska präglas av höga boendekvaliteter, ett 
modernt stadsliv och en hållbar livsstil. Området ligger 
nära stadskärnan med torghandel, Vulcanöns 
industrihistoriska miljöer med museum, gymnasieskola 
och litografisk verkstad. 
Område 1 på karta visar planområdet.  
Inom en radie på 500 meter finns tre förskolor (B) och en 
F-6 skola (A), inom område A finns även sim- och sport- 
hall, spontanidrottsplats och lekplats. 
Inom område 2 finns kommersiell- och offentlig service, 
Resecentrum, två dagligvarubutiker och Vulcanön. Inom 
område 3 finns vårdcentral och Apotek. Dagligvaruhandel 
finns i område 2, 3 och 4. Område 1-4 ligger inom en radie 
på 300 meter från planområdet. Närheten till tre större 
lekplatser (x på kartan) är ytterligare en kvalitet för området. 

Mark, vegetation och typografi 
Marken inom området utgörs av en före detta skolgård och parkeringsplats. Skolområdet är relativt 
plant. Marken ligger i höjd mellan 0,40 till 1,0 meter över Östra Drottningvägen. Förutom befintlig 
bebyggelse består området till större delen av asfalterade ytor med mindre inslag av gräsytor 
bevuxna med ett antal större träd, framför allt i den södra delen av planområdet, utmed Östra 
Drottningvägen. Grundvattnets strömningsriktning följer markens typografi mot Tidan. 

 
Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända föroreningar. 

 
Strandskydd 
Enligt miljöbalkens 7 kap 13-18 §§ gäller 100 meters generellt strandskydd för sjöar och vattendrag. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för rörligt friluftsliv och be- vara goda 
livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. I och med att detaljplanen ändras återinträder 
det generella strandskyddet på 100 meter. Kartan intill redovisar område där strandskydd inträder.  
Planområdets södra gräns (kant för trottoar på Östra Drottningvägen) ligger ca 40 m från 
strandlinjen, närmaste tillåtna bebyggelse (dvs läge för dagens skolbyggnad) ligger ca 65 m från 
strandlinjen. 
Kommunen får enligt 4 kap 17 § i plan- och bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan enligt 
miljöbalken 7 kap 13-18 §§ om särskilda skäl föreligger. 

Karta över service i området kring planområdet: 
1: planområdet 
2: centrumområdet 
2, 3, 4: dagligvaruhandel 
A: skola F-6 och idrott 
B: förskolor 
x: större lekplats  
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Som särskilt skäl åberopar kommunen Miljöbalkens 7 kap § 18 c punkt 1, området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och punkt 2, att 
området ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen”. Planområdet omfattar ianspråktagen bebyggd mark och gatumark. 
 
Planförslag 
På plankartan anges under administrativ bestämmelse att strandskyddet upphävs inom hela 
planområdet. 

 
Geoteknik och radon 
BGAB genomförde 2013-02-26 en geoteknisk undersökning med fyra trycksonderingspunkter, 
tagning av störda jordprov i fyra punkter och radonprov i tre punkter samt registrering av 
vattenytor, för detaljplan S162. För denna detaljplan är provpunkt 4 och radonmätningspunkt 6 
aktuella. 

Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som vilar på för utförda sonderingar 
fast botten, troligen morän, block eller berg. Inom planområdet förekommer tunnare skikt av siltig 
lera och lerig silt i friktionsjorden. Inom området kan byggnader grundläggas med platta på mark 
alternativt med sulor under förutsättning att allt organiskt material schaktas bort. Inga 
stabilitetsproblem eller risk för sättningar bedöms förekomma inom området. 

Radonmätning har utförts i tre punkter i undersökningen, varav punkt 6 är aktuell i denna 
detaljplan. Mätvärdena som visar 13 kBq/kbm klassas som normalradonmark, där nya byggnader 
ska utföras radonskyddade. Mätvärdena grundar sig på kalibrering i Statens strålskyddsinstituts 
kalibreringsanläggning.  

 
Planförslag 
Byggnaderna ska utföras radonskyddade, vilken anges med en bestämmelse på plankartan.  

 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets fornsök. 
Planområdet gränsar däremot i söder till en av Riksantikvarieämbetet utpekad fast fornlämning 
Agnetorp 25:1 som beskrivs som följande:  

 

 

 

 

 

 

Karta: Strandskyddsområde inom 100 m från 
Tidan. När ny detaljplan upprättas, återinträder 
strandskyddet och kommer därför att upphävas i 
och med detaljplanen. 

Streckad linje visar gränsen för strandskyddet. 
Karta ur översvämningskartering 2018. 
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Kyrkgrund. Murarna är fullständigt dolda 
av en kulle 33x25 m st (V-Ö) och 1 m 
h. Murarnas utsträckning markeras 
ovanpå kullen medgångar av 
kalkstensplattor, 1 m br. Den markerade 
ytan är 26x15 m(V-Ö). På korets plats 
är 1 träkors 5 m h. På kullen finns 2 
parksoffor och 1 blomsterplantering. I N 
delen av parken finnsett inhägnat gravkor 
över P.A. Rudbeck med maka. I väster 
angränsar planen till Tidaholms kyrka 
byggd 1841 med kyrkogårdsområde, vilka 
är skyddade enligt kulturmiljölagen 
(1988:950). Inom kyrkogårdsområdet 
finns en fornlämning som benämns som 
Minnessten, gråsten, ca 3 m h, 
kvadratiskt tvärsnitt, 1,0x1,0 m bredvid basen, avsmalnande uppåt till 0,40x0,40 m br. Postament 0,3 mh, 
kvadr genomsnitt, 1,7 m sida. Inskrift mot S: "TILL MINNET AF46 FABRIKSARBETARE 
VÅDLIGEN OMKOMNE DEN 18 FEBR 1875".  
 

Planerad bebyggelse bedöms ej komma i konflikt med dessa fornlämningar. Om det under 
byggtiden skulle påträffas fornlämningar skall fynden enligt 12 kap 10 § lagen om kulturminnen 
omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. 

 
  

  

Karta från RAÄ fornsök. Blå markering i nedre högra hörnet visar 
utbredning av fornlämning. 
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BEBYGGELSEOMRÅDE 
 
Befintlig bebyggelse 
Omgivande bebyggelse består förutom kyrkan med kyrkogård av äldre villabebyggelse i en- och ett 
halvplans- och tvåplanshus med en till två lägenheter. Ett gemensamt drag är att det finns flera 
komplementbyggnader som uthusbebyggelse där det bedrivits mindre verksamheter som verkstäder, 
handel och hantverk, som är ett av Tidaholms signum. 
 
Inom området finns idag två före detta skolbyggnader från Kungsbros skolområde bevarade; nya 
och Rosa skolan. Röda skolan, den röda tegelbyggnaden, ligger inom aktuell detaljplan. Rosa 
skolan, den första skolbyggnaden på Kungsbroområdet, ligger strax utanför planområdet och är 
belagd med rivningsförbud. 
Sedan hösten 2015 bedriv ingen skolverksamhet inom området, då all verksamhet flyttat till andra 
lokaler. Röda skolan har ett stort bevarandevärde och ska bevaras. Förutom Röda skolan finns inga 
andra byggnader för verksamheter inom planområdet. På fastigheten Kaplanen 2 fanns tidigare ett 
äldre bostadshus med komplementbyggnader, vilken efter beslut från kommunfullmäktige Beslut om 
rivning av byggnader på fastighet Kaplanen 2, Kommunfullmäktige beslut 2020-03-30, §73, revs under våren 
2020.  
 
I nordvästra delen av kvarteret Kaplan finns en transformatorstation som ägs av TEAB och en 
förrådsbyggnad som utnyttjas av Svenska kyrkan som förråd. Dessa byggnader kan flyttas vid 
genomförandet av denna detaljplan. En eventuell flytt genomförs och bekostas i så fall av exploatör, 
och ska samordnas med såväl TEAB och Svenska Kyrkan. 
  

Bebyggelsestruktur 
Kartan visar bebyggelsestrukturen för omgivande 
bebyggelse, vilken för flerfamiljshus varierar från två till 
fem våningar och för småhus från en till två våningar. 

 
I denna detaljplan föreslås bostadsbebyggelse (möjligt 
inslag av centrumverksamhet) i upp till tre våningar för 
nya byggnader norr om skolan. För flerbostadshus 
bedöms denna skala vara anpassad till karaktären i 
omgivningarna. Befintlig skolbyggnad är högre än 
omgivande bebyggelse. Vid ombyggnad till bostads- eller 
centrumändamål i den befintliga byggnaden, är rimligt att 
även vinden inreds och att byggnaden därmed innehåller 
våningar och inredd vind.  
 
Kulturhistoriska byggnader/miljöer 
 
Kungsbroområdet ingår i en större sammanhängande kulturmiljö som utgör Tidaholms historiska 
kärna och identitet. De två äldsta skolbyggnaderna utgör välbevarade minnen från 
folkskoleverksamheten i Tidaholm. Byggnaderna utgör ett stort historiskt värde för att förstå 
Tidaholms utveckling vid slutet 1800-talet. Kulturhistoriska byggnader sorterar under det nationella 
miljömålet en ”God bebyggd miljö”. 
 
I fördjupad översiktsplan 2009 är rekommendationerna för området att ”vid förändringar inom 

Karta över bebyggelsestrukturen i planområdets närhet. 
Romerska siffror anger våningsantal i befintlig bebyggelse.  
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området är det viktigt att bevara områdets karaktär, volym och färgskala”. Strategin i planen är 
”att för särskilt värdefulla byggnader som Tidaholms kommun äger, skall största möjliga 
bevarande eftersträvas och ha ett långsiktigt skydd”. De båda skolbyggnaderna (nya och Rosa 
skolan) som hör till Kungsbroområdet, ingår i dessa utpekade värdefulla byggnader.  
Röda skolan inom denna detaljplan utgör en sådan särskild värdefull byggnad som avses i PBL 8 
kap 13 §, vilket innebär att byggnaden anses särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får därför inte förvanskas. 
Byggnaden har samhällshistoriska och kulturhistoriska värden kopplade till Tidaholms utveckling 
från kyrkby till betydande industristad då det uppfördes som en direkt konsekvens av den 
åtföljande befolkningsökningen. Byggnaden representerar också en typisk skolbyggnad från slutet 
av 1800-talet. Fasaden mot Östra Drottningvägen ingår i ett stadsrum av miljöskapande värde 
tillsammans med kyrkan, stadshotellet och industribebyggelsen på Turbinhusön.  

Hänsyn ska visas Röda skolans karaktäristiska egenskaper vid framtida yttre förändringar. 
Invändigt har så omfattande förändringar skett att det kulturhistoriska värdet anses underordnat 
behovet av ändringar för bostadsändamål, såsom exempelvis ändrad planlösning, håltagningar i 
bjälklag och nya ytskikt. 

 
Byggnadsbeskrivning Röda skolan 

Byggnadsbeskrivningen bygger på information och bilder ur en byggnadshistorisk studie upprättad 
2012 av Västergötlands museum. 

Röda skolan stod klar 1895 och är en tvåvåningsbyggnad med delvis inredd vind över 
gavelpartierna. Byggnaden har ingen tydlig fram- och baksida, såväl den södra som den norra 
fasaden har likvärdig detaljeringsgrad. Arkitekturen genomsyras av symmetri och byggnadens 
fasader består av rött lertegel i kryssförband med dekorativa fasadelement av tegel i form av 
gördelslister, tandsnittslister, takfot, knutar och fönsterbröstningar. Fasadens få fönsterlösa ytor är 
utsmyckade med mönstermurade ”rosetter” med blinderingar i slätputs, se bild. 
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Skolbyggnaden vilar på en sockel av granit och fasaderna är i stort oförändrade sedan uppförandet. 
Ändringen av fönstersättningen i den östra flygelns gavelpartier är omsorgsfullt utförd, då samtliga 
detaljer i valv och bröstningar sparades vid ändringen. Byggnaden har sadeltak klätt med skivtäckt 

plåt, sannolikt dubbelfalsat, målat i en svart kulör. Vattenföringen sker med hjälp av ståndrännor 
och stuprör. Ursprungligen var stuprören svarta, i sitt nuvarande utseende är dom vita vilket 
samspelar med fönsterbågarnas kulör.  

Ändringen av fönster är en av få åtgärder som förändrat byggnadens exteriör, se bild. 
Ursprungligen var fönstren av korsposttyp och målade i brun eller rödbrun kulör. Nästan alla 
ursprungliga fönster är i dag utbytta mot treluftsfönster av typen T-post med vita fönsterbågar. På 
byggnadens gavlar sitter en avvikande fönstertyp. Dessa fönster har spröjs i fönstrens nederkant, 
vilket är en vanligt förekommande detalj i exempelvis skolor och järnvägsstationer från tidigt 1900-
tal.  

Byggnadens entréer åt söder nås via trappor av granit i blocksteg. Båda dessa trappor är 
ursprungliga och mycket tidstypiska för en byggnad från 1800-talets slut, se bild. Till trapporna hör 
järnräcken på rikt dekorerade gjutjärnsstolpar. Entrédörrarna på södra fasaden består av 
enkeldörrar med spröjsad dörrspegel samt sidostycke samt ett enkelt överljusfönster. Norra 
fasadens entréer är i markplan. På norra fasaden finns entrédörrar i motsvarande lägen som på 
södra fasaden. Dessa är av typen pardörr med glasad och spröjsad dörrspegel, se bild. Skolgården 
avgränsas ut mot Östra Drottningvägen av ett grönmålat spjälstaket.  
 
Kulturhistorisk värdebeskrivning 
Röda skolans kulturhistoriska värde bör ställas i relation till Tidaholm som helhet, samt övriga 
byggnader från stadens expansiva period i slutet av 1800-talet. Röda skolans placering, i den forna 
sockenkyrkans närhet och i centrum av staden, är något som gör byggnaden representativ som 
skolmiljö från slutet av 1800-talet ur ett nationellt perspektiv. Den sammanhållna skolmiljö som 
Röda- respektive intilliggande Rosa skolan bildar är av mycket hög historisk och kulturhistorisk 

Till vänster: Nuvarande fönster, så som de ser ut i större delen av huset. Foto 2012. 

Till höger: Taklist, våningslist och mönstermurning i fasad mot öster. Blindfönster i övre våningen. Foto 2012. 
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betydelse, då miljön illustrerar Tidaholms utveckling från kyrkby till betydande industristad.  
 
Byggnadens exteriör har i sin helhet en välbevarad 
skolhuskaraktär vilket är centralt för det kulturhistoriska 
värdet och uppvisar en stor omsorg i utformning och 
materialval. Dess tegelfasader är i princip oförändrade sedan 
uppförandet och har stora kvaliteter med sin dekorativa 
murning och skuggverkan. Byggnadens fasad mot Östra 
Drottningvägen ingår tillsammans med kyrkan, stadshotellet 
och industribebyggelsen på Turbinhusön, dessutom i ett 
stadsrum av miljöskapande värde. 
 
Viktiga karaktärsdrag 
- Bevarad, solitär byggnadsvolym med mittparti flankerat av 
två tvärställda gavelpartier.  
- Ursprungliga och bevarade arkitektoniska uttryck: sockel av 
granit, fasader i rött lertegel murade med kryssförband med 
dekorativa fasadelement (gördellister, tandsnittsfriser, knutar 
fönsterbröstningar, takfot) skivtäckt plåttak. 
- Klassicerande arkitektur byggt på symmetri och strikt 
indelning av de olika våningsplanen. 
- Befintlig dörr- och fönstersättning. 
- Ursprungliga entrétrappor med smidesräcken. 
 

Riktlinjer för att bibehålla byggnadens utformning och karaktär 
 
- Fasader ska bevaras i befintligt utseende med rött lertegel murade i kryssförband, med 

mönstermurade fasadelement. 
- Befintlig fasadkomposition med medveten dörr- och fönstersättning ska bevaras. Nya öppningar 

ska undvikas. 
- Den södra fasaden bör behållas så oförändrad som möjligt för att bibehålla befintlig stadsbild från 

Östra Drottningvägen. 
- Tillskott till exteriören (tillbyggnader, balkonger, tillgängliggörande åtgärder etc.) ska i första hand 

utföras åt norr på byggnadens norra fasad och i samråd med antikvarisk sakkunnig.   
- Taktäckning ska vara i plåt. 
- Ursprungliga entrétrappor med smidesräcken ska bevaras. 
 
 

Nuvarande entrédörrrar på norra fasaden.  Foto 2012. 
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PLANFÖRSLAG 
 
Kungsbroskolan ges 
varsamhetsbestämmelser (k1-2) samt 
utformningsbestämmelser (f4-f5) med 
innebörden:  
k1 Befintlig fasadkomposition med 
medveten dörr- och fönstersättning ska 
bevaras. Nya öppningar ska undvikas  
k2 Taktäckning ska vara av plåt, 
f4 Balkonger får anordnas. Samråd ska ske 
med antikvarisk sakkunnig. 
f4 Tillskott till exteriören (tillbyggnader, 
tillgängliggörande åtgärder etc.) får endast 
utföras på byggnadens norra fasad i 
samråd med antikvarisk sakkunnig. 
 
Utöver detta ges skolan rivningsförbud 
samt skyddsbestämmelser enligt nedan: 
Rivningsförbud r1 införs för att säkerställa att byggnaden inte får rivas. Skyddsbestämmelse q2 införs 
för att säkerställa bevarande av ursprungliga entrétrappor med smidesräcken samt q1 Fasader ska 
bevaras i befintligt utseende med rött lertegel murade i kryssförband, med mönstermurade 
fasadelement 
 
Kungsbroskolan kan vid planens genomförande användas för både boende (B) och centrumändamål 
(C). Söder och väster om befintlig skolbyggnad ska marken hållas fri från bebyggelse, vilket säkras 
med s k ”prickmark”. Norr om befintlig skolbyggnad sluter ny byggrätt intill skolan, vilket innebär att 
det finns möjlighet att vid behov bygga till befintlig skola, t ex med hiss eller med en ny 
byggnadskropp, för att tillgänglighet och användbarhet ska kunna tillgodoses.  
Staketet mot gatan är en del av upplevelsen av den tidigare skolmiljön och planen anger att ett staket 
ska finnas mot Östra Drottninggatan.  
 
Planerad bebyggelse 
Inom kvartersmark möjliggör planförslaget för byggnation av nya byggnader med användningen 
bostäder (B) och/eller centrum (C). Befintliga transformatorstation i planen nordvästra del ges 
användningen tekniska anläggningar (E).  
Planen reglerar bebyggelsens utformning genom att begränsa bebyggelsens utbredning och skala, 
reglerar takform samt innebär krav på anpassning till kulturmiljö respektive varsamhet för befintliga 
Kungsbroskolan.  
Kungsbroskolan  
Kungsbroskolan kan vid planens genomförande användas för både boende (B) och 
centrumändamål (C). Nockhöjd sätts till 13 m och takvinkel mellan 18-30 grader.  
Ny bebyggelse (norr om Kungsbroskolan) 
Utformning av ny bebyggelse inom planområdet ska anpassas till kringliggande delar av staden. Det 
innebär att byggnaderna ska uppföras med sadeltak och en takvinkel på 18-30 grader, samt att 
bebyggelsen ska utformas med särskilt beaktande av området karaktär genom bestämmelsen f3, då 
byggnadsfasad ska utföras i tegel, puts eller trä i en mild ljus färg. Planen begränsar byggnadsarbean 
till 30% av fastighetsarean. Balkonger tillåts kraga ut över prickmark mot gångvägen utmed 

Räcke av smides- och gjutjärn på trappor av granit. Foto 2012. 
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planområdets östra gräns. 
Begränsningar av markens bebyggande 
Begränsningar av byggande sker i form av ”prickad mark” i ett stråk 14 m brett, utmed planens 
västra sida. Därmed säkerställs ett respektavstånd mellan ny bebyggelse och kyrkogården. Inom 
prickmarksstråket säkras även plats för allmänna ledningar (u) samt för gemensamhetsanläggning 
för trafik (g) som säkerställer att trafik kan nå Kungsbroskolans byggnad, från infart vid 
Rådhusgatan. Inom byggrätten finns en begränsning av byggrätten, 30% byggnadsarea per fastighet, 
som gäller inom användningsområdet, samt att 40 % av markytan får hårdgöras. En del av den 
hårdgjorda ytan utgörs av byggnader. En mindre del av gång- och körvägar samt parkeringar får 
hårdgöras medan övriga delar får utföras med genomsläppliga material för att ge förutsättningar för 
infiltration av dagvatten inom planområdet.  
 
Friytor och lek 
Enligt plan- och bygglagens 8 kap 9 § ska det inom ett område som tas i anspråk för exempelvis 
bostäder på tomten eller i närheten finnas tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek och annan 
utevistelse. Finns inte tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska i första hand 
friyta ordnas. 
Inom planområdet säkrar planen utrymme för friytor mellan byggnaderna genom att begränsa den 
del av marken som får bebyggas. Inom friytan kan ordnas gemensamma gårdar för flerbostadshus 
alternativ täppor till radhus, eller kombinationer av dessa. Balkonger och uteplatser kan ge möjlighet 
till utevistelse i en privat sfär.  
Inom ett gångavstånd på 100 meter finns friytor för bollsport och inom ett avstånd på mindre än 
500 meter finns lekplats för de större barnen vid Stadsparken och Fosenskolan. Möjligheter till 
promenader och rekreation finns utefter Tidans strand som Strandpromenaden och Bruks- 
villeparken m.m. 

 
Parkering/cykelparkering 
Parkeringsbehovet för planområdet ska i första hand tillgodoses inom kvartersmark. Parkeringstalet 
beräknas utifrån ett parkeringsbehov på 0,8 per lägenhet. Besökande kan utnyttja allmänna 
parkeringsplatser vid Kyrkans hus, Kämpegatan och vid Östra Drottningvägen.  
Baserat på 50 lägenheter, vilket bedöms vara i övre spannet att rymmas inom området, genereras ett 
behov av 40 parkeringsplatser.  
Cykelparkering anordnas inom kvartersmark i närheten av bostadsentréer och bör utföras 
väderskyddade.  
 
Förslag till gestaltning 
Omgivande bebyggelse härstammar från olika tidsepoker med arkitektur tidstypiskt för sin tid. Den 
nya bebyggelsen ska återspegla samtida arkitektur och samtidigt fungera väl med omkringliggande 
kulturhistorisk bebyggelse.  
Utformning, skala och färgsättning av ny bebyggelse i området bör harmonisera med de två äldsta 
skolbyggnaderna eller samtida kulturhistorisk småhusbebyggelse i området. Detta regleras med 
bestämmelsen f3. Mot Östra Drottningvägen ges byggnaderna mer tyngd med tydlig anknytning till 
skolbyggnaderna, medan tillkommande bebyggelse i norra delen av området även kan harmonisera 
med områdets äldre småhusbebyggelse eller karaktär av samtida komplementbebyggelse. 
Kungsbroområdet ska upplevas som en del av Tidaholms centrum med goda visuella förbindelser 
mellan centrum och området, via omgivande gator. 
 
Blå/grönstruktur 
Tidan med sitt porlande vatten, mindre vattenfall, spegeldammar, Strandpromenaden, 
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Bruksvilleparken och Turbinhusön omgiven av grönområden och större träd tillför 
Kungsbroområdets stora kvaliteter. 
Söder om Kungsbroskolan finns ett antal större träd som ger området karaktär och som utgör en del 
av den samlade miljön kring skolan och Östra Drottningvägen. Träden och den upplevda grönskan 
längs Östra Drottningvägen binder samman Kungsbroområdet med Tidan. Det är viktigt att den 
gröna karaktären bibehålls. Träden längs Östra Drottningvägen ingår i en allé och omfattas därmed 
även av generellt biotopskydd.  
 
Planförslag 
Nedtagning av träd med stamomfång större än 20 cm kräver marklov, vilket angetts som en 
administrativ bestämmelse på plankartan. Nedtagna träd ska ersättas med nya träd som har ett 
stamomfång på minst 20 cm. Stamomfång mäts 1,6 m över marknivå.  
 
Trafik 
Gatuvägnät 
Trafik till planområdet angör norrifrån, via Rådhusgatan. Rådhusgatan ingår i det lokala vägnätet. 
Den skyltade hastigheten är 50 km/tim och gatan är enkelriktad från Norra Kungsvägen.  
Det är inte önskvärt att trafik angör från Östra Drottningvägen söder om planområdet. Dels för att 
det skulle försämra trafiksäkerheten intill korsningen med Stallängsvägen med en otydlig in- och 
utfart samt korsande av framtida gång- och cykelbana, men även för att trafik och parkering framför 
Kungsbroskolan ska undvikas av kulturmiljöskäl.  
Trafiken inom området är i första hand boende och vissa leveranser till boende, samt besök till 
eventuella centrumverksamheter. Planen är flexibel avseende placering av körytor inom 
kvartersmark. För att säkerställa att angöring kan ske från Rådhusgatan till fastigheten Kaplanen 5 
(Kungsbroskolan) säkras möjligheten att anordna körbar yta i västra delen av planen genom 
bestämmelsen g, gemensamhetsanläggning för trafik.  
Utfart mot Rådhusgatan placeras med fördel i planens nordvästra del för att undvika konflikt i 
korsning med Skolgatan, men trafikmängderna är små och olika lösningar ges utrymme i planen. 
Ett område på 5 m ”prickmark” mot Rådhusgatan säkerställer sikt vid anläggandet av utfart (s k 
sikttriangel). 
 
Gång- och cykelvägnät 
Gång- och cykelvägnätet är relativt väl utbyggt till 
området. För att få ett sammanhängande 
cykelvägnät fattas några länkar som redovisas med 
grön streckad linje på kartan. En av dessa planerade 
gång- och cykelvägar ligger strax öster om 
planområdet, mellan kvarteret Kaplanen och Kv. 
Kungsbro, som är tänkt att knyta samman 
Rådhusgatan och Östra Drottningvägen. GC-vägen 
är planerad att vara utbyggd till år 2025. Även en 
gång- och cykelväg längs Östra Drottningvägen är 
planerad att anläggas till år 2025, vilken kommer 
knyta samman flerbostadshusområdet öster om 
Kaplanen med Tidaholms centrum. Denna 
möjliggör även en bättre koppling för gående och 
cyklister till grönområdet längs Tidan.    
 
 

Kartan illustrerar befintligt cykelnät (heldragen linje) och 
planerat cykelnät (streckad linje). 
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Kollektivtrafik 
Tidaholms resecentrum med busstation ligger 300 m väster om planområdet. Det finns relativt bra 
bussförbindelse mot Skövde (linje 303) och Falköping (linje 302). Från Skövde tar det ca två timmar 
till Stockholm med X 2000 och från Falköping en timme med regionaltåg till Göteborg.  
 
Transporter 
Detaljplanen är flexibel avseende utformning och placering av byggnader inom planområdet. Det 
finns goda möjligheter att anordna miljöhus eller liknande på tillgängliga ställen inom området, så att 
körsträckan med sophämtningsfordon kan minskas. I bygglovet styrs placeringen av utformning av 
bebyggelse samt av lokala riktlinjer för avstånd för boende och hämtningspersonalen. I möjligaste 
mån bör vändplats i området undvikas, eftersom det tar stor plats, men utrymme finns om en sådan 
lösning skulle väljas. 

 
Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för personer 
med funktionshinder beaktats. Kraven på tillgänglighet finns angivet i 8 kap 4 § (byggnader) och 8 
kap § 9 (tomter). Tillgänglighet beaktas mer detaljerat i samband med byggnads- och 
markprojektering och vid prövning av bygglov och i tekniskt samråd. Planförslaget innebär att 
tillgänglighetskraven kan tillgodoses.  
 

Planförslag 
Infartsförbud införs mot Östra Drottningvägen. Alla fastigheter säkras en körbar tillfart från 
Rådmansgatan genom gemensamhetsanläggning för trafik i planens västra del. 
 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och spillvattenledningar 
Ny vatten- och spillvattenledning förläggs i GC-väg (allmän platsmark) på östra sidan av planområdet, 
i samband med utbyggnad av CG-vägen. Vatten- och spillvatten ansluts i tomtgräns mot GC-väg.

  
Tänkt ny dragning av VA-ledningar i framtida GC-väg. 
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Dagvatten 
Målet i den fördjupade översiktsplanen är att andelen hårdgjorda ytor skall minska i staden, att 
dagvattnet ska tas omhand lokalt inom fastighet samt att lokala kretslopp skall prioriteras i 
detaljplaner. Enligt miljöbalkens 9 kap 2 § punkt 3, är vatten som avleds för avvattning inom en 
detaljplan att betrakta som avloppsvatten. Idag leds dagvattnet från vägar och parkeringsplatser utan 
fördröjning till Tidan. Vid detaljplanering ska möjligheterna att omhänderta dagvattnet lokalt 
säkerställas.  

 
Den geotekniska undersökningen visar att jorden har god genomsläpplighet och LOD genom 
infiltration bedöms därför som lämpligt. Lösningar med fördröjningsmagasin vid parkeringsytor och 
öppna dagvattendammar i grönytor är en möjlig lösning.  
 
Planförslag 
Dagvattnet ska i första hand tas om hand inom den egna fastigheten. I planen införs begränsning 
av hur stor del av marken som får hårdgöras, för att säkerställa att utrymme och förutsättningar 
finns för att utjämna flödena och fördröja dagvatten lokalt innan det avleds. En allmän 
bestämmelse om att marken är avsedd för fördröjning av dagvatten innan det når Tidan, ges hela 
planområdet. Dimensionerande flöde är 10-årsregn. 
Inom planområdet lutar marken naturligt mot Östra Drottningvägen. En lämplig lösning för 

dagvattenhantering är genom 
ytlig avledning av dagvatten via 
gångytor, mot större 
uppsamlings- och 
breddningsdammar i området 
lågpunkt. Förslag på lämplig 
lösning och lokalisering ges 
nedan. Detaljutformning utreds 
vidare i samband med 
exploatering.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     

   
    

     

 

 

Bild ovan t.v. Förslag på en enkel 
variant av ytlig avrinning, via öppna 
diken längs gångstråk eller grönstråk till 
större uppsamlingsdammar.  

Bild nedan t v. Förslag på ytlig 
avrinning via anlagda fåror eller 
kanaler, till större uppsamlingsdammar 
inom området.  

https://www.google.se/url?sa=i&url=http://www.mynewsdesk.com/se/mkb_fastighets_ab/images/ekostaden-augustenborg-230307&psig=AOvVaw3bme3ae9_1wvRvAU1o85Lc&ust=1581171235248000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiW9YHQv-cCFQAAAAAdAAAAABBe
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El/uppvärmning 
Planerad bebyggelse kan anslutas till befintligt ledningsnät tillhörande Tidaholms Energi AB. 
Fjärrvärmenätet är utbyggt till Kungsbroskolans område.  

 
Brandvatten 
Inom planområdet och angränsande gator finns vattenposter för släckvatten. Befintliga brandposter 
svarar mot behovet för tillkommande bebyggelse. 

 
Tele och datakommunikation 
Fiber är utbyggt till och inom området. 
 
  

Bild ovan t.v. Förslag på en enkel variant av ytlig avrinning, via öppna diken längs gångstråk eller grönstråk till större uppsamlingsdammar.  

Bild ovan t. h. Förslag på ytlig avrinning via anlagda fåror eller kanaler, till större uppsamlingsdammar inom området.  

https://www.google.se/url?sa=i&url=https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-storm-water-management-in-augustenborg-malmo/malmo_figure1.jpg/view&psig=AOvVaw2lvgaLekTVE6MwvHJs7DaF&ust=1581172768552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCev-DVv-cCFQAAAAAdAAAAABAm
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MILJÖHÄNSYN 
 
Nationella miljömål och allmänna hänsynsregler 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige. De miljökvalitetsmål som 
främst berör denna detaljplan är ”God bebyggd miljö”. 
Utmaningarna för ”God bebyggd miljö” är att bevara bebyggelsens kulturvärden, minska på- verkan 
från trafikbuller, minimera det farliga avfallet. Men även hur byggnader utformas och uppförs är av 
stor betydelse för att nå målet. Samhället behöver även ställa om till att använda förnybara 
energikällor och hållbara transportmedel. Park- och naturområden är viktiga för människors hälsa, 
biologisk mångfald och för ekosystem, som t.ex. klimatanpassning av städer och tätorter genom 
hantering av dagvatten och rening av luft. 

 
Tidaholms hänsyn till miljömål i fysisk planering 
I fördjupade översiktsplanen för Tidaholms stadsbygd finns inriktningsmål och strategier för de 
miljökvalitetsmål som berör Tidaholm. De mål som berör denna plan redovisas under relevanta 
rubriker i planbeskrivning. Planens intentioner är att stor hänsyn ska tas till hållbarhet utifrån 
nationella och lokala miljömål. Där tyngdpunkten ligger på hållbarhet i fysisk planering såsom, 
grönstruktur, dagvattenhantering, befintlig bebyggelse, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik. Även 
barnperspektivet är en viktig faktor som vägs in i planen. 
I planen tas hänsyn till kulturhistorisk bebyggelse genom att Kungsbroskolans kulturvärden 
framhävs genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.  

 
Behovsbedömnings om betydande miljöpåverkan 
Enligt 4 kap 34 § i plan- och bygglagen (PBL), ska genomförandet av en detaljplan som kan antas 
få betydande miljöpåverkan redovisa en miljökonsekvensbeskrivning som i omfattning och innehåll 
följer 6 kap. 12 § och 13, första stycket i miljöbalken. 
Pågående markanvändning är i gällande detaljplan prövad för skoländamål (A-område), 
bostadsändamål, parkering, teknisk anläggning samt en mindre del gata. I denna detaljplan 
prövas markanvändningen för bostadsändamål (B) samt centrumverksamheter (C). 
Planområdet omfattas inte av riksintressen eller ekologiskt känsliga områden. Hushållning med 
naturresurser bedöms därmed inte påverkas negativt. Upphävande av strandskyddet be- döms inte 
påverka växt- och djurlivet eller tillgängligheten till Tidans strandområde. Planförslaget bedöms inte 
leda till några negativa konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Inga nationella eller 
kommunala miljömål påverkas negativt av planens genomförande. 
 
Ställningstagande 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att planens genomförande med dess utformning och 
omfattning inte medför betydande miljöpåverkan enligt PBL 2010:900, 4:35 och bilaga 2 och 4 till 
MKB förordningen. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför 
inte upprättas. 
Kommunen har i undersökningssamråd samrått med Länsstyrelsen Västra Götaland, i huruvida 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (yttrande daterat 2018-10-26). Vid tiden för 
undersökningssamrådet utredde kommunen möjligheten att riva Kunsbroskolan för att ersätta med 
ny byggnad, likväl som alternativet att renovera befintlig byggnad. I undersökningssamrådet lyfte 
Länsstyrelsen den faktorn som en risk för betydande påverkan på Tidaholms tätorts mest centrala 
kulturmiljö. Länsstyrelsen ansåg att en rivning av Kungsbroskolan behövde utredas och lyftas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, gällande påverkan på stadsbilden och eventuella förluster av 
kulturmiljövärden.  
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Sedan undersökningssamrådet genomfördes har kommunen landat i beslutet att Kungsbroskolan ej 
kommer att rivas, utan istället förses med rivningsförbud i ny detaljplan. I och med det 
ställningstagandet, anser kommunen att grunderna för upprättande av en 
miljökonsekvensbeskrivning har utgått. En miljökonsekvensbeskrivning gällande kulturmiljö för 
området har därmed inte upprättats i samband med planarbetet.  
 
Miljökvalitetsnormer 5 kap miljöbalken 
 
MKN luft 
Miljökvalitetsnormer för luft är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i t ex stadsmiljön. 
Enligt miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” skall luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas. Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna 
av PM 10 (partiklar) som genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms urbana 
luftmiljö PM 10 ligger under miljökvalitetsmålet, även NO2 (kvävedioxider) klarar 
miljökvalitetsmålet. Situationen i Tidaholm bedöms inte ha förändrats på ett avgörande negativt sätt 
sedan mätningarna gjordes. 
Genomförandet i denna detaljplan innebär inte en ökad tillkommande trafik i centrala 
Tidaholm, att mer ytor inom planområdet hårdgörs eller att befintlig vegetation inom 
planområdet försvinner. Genomförandet i denna detaljplan bedöms därmed inte påverka 
miljökvalitetsnormerna för luft negativt. 

 
MKN vatten 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten fast- ställts 
för Sverige. I december år 2009 fastställdes förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt. 
 
Tidaholm tillhör Västerhavets och södra Östersjöns vattendistrikt. För denna plan är det Västerhavets 
vattendistrikt, genom Tidans vattenförekomst, sträckan Tidan-Korsberga- Madängsholm som gäller. 
Enligt VISS (Vatteninformations System Sverige) har Tidan för nämnd sträcka måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status.  
Kvalitetskravet är god ekologisk status 2021. Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status 
och en orsak till detta är att här finns en fysisk påverkan som orsakats av människan: Dammar och 
andra hinder kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och 
växter kan sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund av exempelvis strandskoning och 
uppodlad mark. Problemet kan åtgärdas med att vattendraget eller sjön återställs i ett mer naturligt 
tillstånd. Inom planområdet bedöms sådana åtgärder inte vara möjliga men inom planområdet ska 
dagvatten ska tas omhand lokalt med fördröjning för att inte något utökat flöde från området ska 
påverka vattenförekomsten. Begränsning av hur stor yta som får hårdgöras, underlättar hantering 
inom kvartersmarken. 
 
Vattenförekomsten Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Vattenmyndigheten har ställt mindre stänga krav 
i frågor kring kvicksilver och PBDE. 
 
Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, 
globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol.  I Sverige har en stor 
mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats i skogsmarkens 
humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i 
vattenlevande organismer och fisk. Problemet bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i 
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dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av kvicksilver 
(december 2015) får dock inte öka. 
Halterna av PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster (se referenser 
från NRM i referensbiblioteket i VISS: 53314 och 53315). Problemet beror främst på påverkan från 
långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget 
saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av PBDE (december 2015) får 
dock inte öka. Inom planområdet ska dagvatten tas omhand lokalt med fördröjning för att inte något 
utökat flöde från området ska påverka vattenförekomsten.  
 
Även i 2 kap 10 § PBL finns krav på att miljökvalitetsnormen för vatten ska följas. Det innebär att 
kommunen regelmässigt måste göra en påverkansbedömning av de vattenförekomster som berörs 
av ett detaljplaneförslag.  
 
Planförslag 
Denna detaljplan ges en allmän planbestämmelse om marken är avsedd för fördröjning av 
dagvatten innan det når Tidan. Dimensionerande flöde är 10-årsregn. 
 
Radon 
Radonprov (ROAC-detektor) har tagits i tre mätpunkter 1, 3 och 6. Mätvärdena uppgick till 18, 68 
och 13 kBq/kbm. Det innebär att marken klassas som normal- till högradonmark. 
Planbestämmelse införs att byggnader inom området ska uppföras radonskyddade. 

 
Hälsa och säkerhet 
Planen medger inga verksamheter som kan medföra störningar för omgivningen. 
Räddningstjänstens insatstid för att nå området är mindre än tio minuter. Inom och i anslutning 
till planområdet finns befintliga brandposter vars kapacitet är tillräcklig. Räddningsfordon kan 
angöra till planområdet från både Östra Drottningvägen och från Rådhusgatan. 

 
Tidans vattennivå och avrinningsområde  

  
  

Karta ur 
översvämningskartering 
från 2018. 

Mörkblå färg – 100-
årsflöde 

Ljusblå färg – högsta flöde 

Streckad linje – 
strandskydd 100 m från 
Tidan 
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En översvämningskartering utförd 2018 visar att Östra Drottningvägen och området närmast kring 
Kungsbroskolan kan komma att översvämmas vid högsta flöde, medan planområdet inte berörs av 
högt vatten relaterat till 100-årsflöden.  
Genom prickad mark säkerställs att inte fler byggnader tillkommer på södra eller västra sidan av Röda 
skolan, som skulle kunna beröras av en översvämning från Tidan. Marken som berörs av en 
översvämning lämpar sig väl för parkering (västra sidan) eller friyta (södra sidan), med anordnande av 
breddningsytor i form av växtbäddar eller grönytor. Då endast södra och västra sidan av 
Kungsbroskolan berörs av en eventuell översvämning, kommer evakueringsvägar och angöring för 
räddningsfordon fortfarande finnas tillgängligt från norr och väster. Entréer/ utrymningsvägar 
kommer finnas tillgängliga för samtliga bostäder i huset från både norra och södra fasaden.   
 
Skyfall 
En Skyfallskartring för Tidaholms kommun genomfördes under våren 2020. För 
skyfallsmodelleringen användes det tvådimensionella hydrauliska beräkningsprogrammet MIKE 21 
(Danish Hydraulic Institute). Metoden för markavrinning som tillämpats följer Vägledning för 
Skyfallskartering (MSB, 2017). Med metodiken görs förenklingar bland annat avseende beskrivning av 
ledningssystemets kapacitet och hur vattnet transporteras i vattendrag. I skyfallsmodelleringen för 
Tidaholms kommun har simuleringen gjorts efter ett CDS-regn med 6 h varaktighet med en 
klimatfaktor på 1,3. Total volym är 109,4 mm.  
Utrednings syfte var att i ett tidigt skede kunna lokalisera instängda områden med risk för 
översvämningar på grund av skyfall och kraftig nederbörd, och därmed ha möjlighet att genomföra 
förebyggande åtgärder för att minimera framtida skador och risker. Se utdrag för planområdet nedan.  
 

 
Bilden visar utdrag ur skyfallskarteringen för Tidaholms tätort, 2020, där planområdet är markerat med streckad svart linje. 
Som mest noteras ett vattendjup på 0,3-0,4m vid ett beräknat skyfall motsvarande ett 100-årsregn med klimatfaktor på 1,3.  
 
Hela området är relativt flackt och har inga observerade större instängda områden. Störst ansamling 
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av vatten sker vid Röda skolans västra sida, samt uppåt längs planområdets västra del. Röda skolan 
står på en ca 75 cm hög granitsockel, vilket är positivt vid ev. översvämning då inga träkonstruktioner 
bedöms ta skada. Lågpunkt noteras även vid det tänkta parkeringsområdet längs planområdets västra 
del. I detaljplanen anges marken som ej byggbar (prickad) mark, vilket gör att framtida bebyggelse inte 
heller tar skada. En mindre ansamling kan även noteras vid Skolgatan 4, men då beräkningen gjordes 
innan bebyggelsen på platsen revs bedöms inte resultatet applicerbart på dagens situation.  
Marken i området lutar mot Tidan vilket är positivt för hantering av flöden vid skyfall, då inga 
översvämningar i instängda området kommer orsaka skador på framtida bebyggelse. Områden för 
fördröjning och hantering av dagvatten till följd av skyfall kan med fördel anläggas i grönområdet 
mellan bebyggelse och Östra Drottningvägen, för att vid extrema förhållanden breddas via det 
befintliga dagvattensystemet mot Tidan. Ytlig avrinning till följd av naturlig höjdskillnad mot Tidan 
och dess omgärdande grönområde innebär dock det effektivaste skyddet vid kraftiga skyfall.  
 
Trafikbuller 
Riktvärden för trafikbuller styrs i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. 
Riktvärdena syftar till att säkerställa att människor inte utsätts för ohälsosamma bullernivåer. 
För bostäder finns riktvärden för inomhus- och utomhusmiljö (fasad, uteplats). I 
detaljplaneskedet säkerställs att utomhusnivåerna kan klaras, medan inomhusnivåer hanteras i 
bygglov och konstruktion. 
Följande riktvärden gäller vid planering för bostäder: 

• 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad (för bostäder mindre än 35 
kvm gäller istället 65 dBA) 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska ordnas i anslutning till byggnaden. Om ljudnivån om 70 dBA maximal ljudnivå ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 
För planområdet är det trafiken på Östra Drottningvägen som bedöms vara dimensionerande 
för bullerpåverkan. Inför granskning har en ny bullerutredning för planområdet tagit fram, vilket 
säkerställer att trafikbuller som uppstår vid Östra Drottningvägen inte överskrider värden 
godkända bostäder inom området , se bilaga ”PM Trafikbullerutredning 2020-08-28”. 
Utredningen baserar sig på årsdygnstrafiken (ÅDT) som vid utbyggd plan är 2000 fordon utmed 
Östra Drottningvägen.  
Resultaten i bilagorna visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir som högst i söder där 
de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som högst 57 dBA vid fasad på den gamla skolan. Ingen 
bebyggelse bedöms kunna få ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA.  
Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör 
överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Samtliga nya bostäder bedöms kunna 
uppfylla dessa riktvärden. Dock är bullervärdena på södra fasaden av Kungsbroskolan något 
högre vid fasad och kommer ligga i närheten av 70 dBA, varför bestämmelsen m1 om 
anordnande av bullerskyddad uteplats finns angiven. 
 

 
Planförslag 
För den äldre byggnaden och dess miljö, är det värdefullt att bevara upplevelsen av miljön kring 
skolan. Bullerskyddad uteplats bör därför hellre anordnas i skyddat läge i marknivå, alternativt bort 
från gatan. Balkonger mot Östra Drottningvägen bör utformas med hänsyn till kulturmiljön och 
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därför är bullerskyddande inglasningar mm av balkonger inte lämpliga. Det innebär att ev balkonger 
mot Östra Drottningvägen behöver kompletteras med en bullerskyddad uteplats, tillgänglig för de 
boende. Det säkerställs med planbestämmelse; ”m1 - Där maximal bullernivå överskrider riktvärden för 
uteplats, ska skyddad uteplats anordnas,”.  
Bullerutredningen från 2014 rekommenderar att fönster åt sydväst och sydost på de äldre 
skolbyggnaderna, förses med bullerdämpande tilläggsrutor alternativt byts mot nya fönster. Även 
ventilationsöppningar mm kan behöva ses över för att säkerställa tillräcklig bullerreduktion. Detta är 
att se som rekommendationer till bygglovshanteringen, men omfattas inte av krav i planen.  
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KONSEKVENSER 
 
Nollalternativ 
Ett nollalternativ är att området byggs ut enligt gällande detaljplan, vilket innebär i stort sett 
liknande bebyggelse norr om Kungsbroskolan, med undantag för fastigheten Kaplanen 2, som i så 
fall endast skulle kunna bebyggas med småhusbebyggelse i 1,5 plan. Nollalternativet innebär att 
skolan fortsatt omfattas av allmänt ändamål, vilket innebär att den kan nyttjas till kommunala 
ändamål som skola, samlingslokal mm, som det inte finns efterfrågan på i dagsläget. Det innebär att 
skolbyggnaden riskerar att stå tom, med risk för förfall.  

 
Planförslagets konsekvenser 
Planförslaget får konsekvenser genom att tillkommande bebyggelse tillåts inom område med stort 
kulturhistoriskt värde för Tidaholms stadsbild. Kungsbroskolan (Röda skolan) skyddas genom 
rivningsförbud, och ges förutsättningar att renoveras med bibehållna yttre värden. Norr om skolan 
möjliggörs ny bebyggelse. Bostäder och centrumändamål kan inrymmas i området.  

 
Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms med vägledning av förordningen om miljökonse- 
kvensbeskrivningar inte medföra betydande miljöpåverkan i vad som avses i miljöbalkens 6 kap 
11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §. 

 
Hälsa och säkerhet 
Planen medger inga verksamheter som kan medföra störningar för omgivningen. 
Räddningstjänstens insatstid för att nå området är mindre än tio minuter. 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken bedöms inte överskridas. Enligt 
uppgifter från samhällsbyggnadskontoret överskrids inte miljökvalitetsnormerna idag för luft inom 
Tidaholms kommun. 

 
En god bebyggd miljö 
Nationella miljömålet en god bebyggd miljö bedöms uppfyllas främst avseende bullerfrågan, 
hushållning med mark, hänsyn till särskild värdefull kulturhistorisk bebyggelse och trygga och säkra 
gång och cykelvägar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Marken inom planområdet är i huvudsak kvartersmark. Ersättning av teknisk anläggning medför 
kostnader för kommunen. I övrigt bekostas ev fastighetsreglering och övriga åtgärder inom 
kvartersmark av exploatören.  
Övriga kostnader förknippade med exploatering regleras i kommande markanvisningsavtal mellan 
Tidaholms kommun och Tidaholms Bostads AB, den 2020-08-24. 
 
Attraktivitet 
Planens genomförande får även konsekvenser för stadens attraktivitet genom att fler lägenheter 
möjliggörs i ett attraktivt område med närheten till kollektivtrafik, serviceutbud, Tidan med dess 
kvaliteter, förstärkning av gång- och cykelvägnät och genom att stadens förtätas. 

 
Sociala konsekvenser 
Föreslagen bebyggelsen ger förutsättningar för mångsidig befolkningssammansättning med möjlighet 
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till integration beträffande ålderssammansättning och variation av hushållsstorlekar. Närheten till 
kollektivtrafik till och från planområdet är mycket bra. Inom gång- och cykelavstånd finns tillgång till 
ett stort utbud av kommersiell och offentlig service. Särskild omsorg skall ägnas åt utemiljöer med 
bostadsgårdar och entréer så att de utformas för att kännas trygga och säkra, är överblickbara och väl 
upplysta. Konsekvenserna för angränsande fastigheter blir att fler människor rör sig i området spritt 
över dygnets alla timmar. 

 
Barnperspektiv 
Enligt FN:s barnkonvention ska barnens bästa sättas i främsta rummet. Inom planområdet ges 
utrymme för lekyta på bostadsgården. Inom 300-500 meter finns det tillgång till ytterligare tre större 
lekplatser. Längs Tidan finns även sammanhängande grönområde för rekreation och spontanlek.  
I direkt anslutning till planområdet finns utbyggd gång- och cykelnät som innebär att barn på ett 
tryggt sätt ska kunna cykla till och från skolan, till fritidsaktiviteter som lek och idrott, samt till 
kompisar.  
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GENOMFÖRANDE 
Nedan redovisas organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som är 
nödvändigt för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

 
Organisatoriska frågor 

 
Tidplan  
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen går på samråd i kvartal 2 2020, granskning i kvartal 
3 2020 och kan antas av kommunfullmäktige i kvartal 4 2020. Under förutsättning att planen inte 
överklagas vinner planen laga kraft cirka fyra veckor efter antagandebeslutet. 

 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är fem år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit 
genom planen beaktas. Planen fortsätter dock att gälla om inte kommunen ändrar eller upphäver 
detaljplanen. 
 
Huvudmannaskap/ansvarsfördelning 
Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gata.  
Tidaholms Energi AB ansvarar för fjärrvärme och elledningar. 
Ansvar för genomförande av planen regleras i kommande markanvisningsavtal (daterat 2020-08-24). 
 
Avtal 
 
Markanvisningsavtal 
Ett markanvisningsavtal har tecknats 2020-08-24 mellan Tidaholms kommun och Tidaholms 
Bostadsbolag AB (Bolaget). Markanvisningen innebär att exploatören har rätt att förvärva de delar 
av planområdet som i detaljplanen planläggs som kvartersmark med äganderätt. Avsikten är att 
bygga bostäder, hyresrätter, på kvartersmark med byggrätt, samt att renovera om Röda skolan till 
bostäder i enlighet med upprättad detaljplan. 

Markanvisningen innebär att Bolaget, under en tid av 24 månader från och med tilldelningsbeslut 
(2019-04-03), har ensamrätt att förhandla med Kommunen om förvärv av marken samt övriga 
villkor avseende exploatering.  

Kommunen och Bolaget tecknar genomförandeavtal, avtal om marköverlåtelse samt erlägger 
köpeskilling om 1,7 miljoner kronor senast 2021-04-03, annars förfaller markanvisningsavtalet.  

 
Tekniska frågor 
 
Tekniska undersökningar 
Exploatörerna ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar. 
 
Utredningar inför bygglovsprövning 
Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga inför prövning av bygglovet. 
 
Ledningar 
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Innan grävnings- och schaktningsarbete ska kontakt tas med ledningsägare för utsättning av 
ledningar.  
Det är exploatörernas ansvar att kontakta ledningsägarna för kabelvisning i samband med 
projektering. 
Ledningsrätt för TEAB finns för det ledningsstråk som går utmed den västra plangränsen mot 
kyrkan.  

 
Vatten och avlopp 
Planerad bebyggelse kan anslutas till kommunens befintliga ledningsnät.  
Kvarteret Kaplanen är sedan tidigare anslutet till det kommunala avloppsnätet och anslutningar för 
avlopp anses vara tillräckliga.  
I dagsläget finns dagvattenledningar inom det området som avses utvecklas som kvartersmark för 
nya bostäder/centrum. Dessa ledningar kan tas bort med anledning av utbyggnaden och 
exploatören ansvarar för att infiltrera och fördröja inom fastighet och ombesörja 
dagvattenledningar själva. Att detta sker för tillkommande byggnation säkerställs i 
bygglovsprocessen.  
 
Fjärrvärme 
Planerad bebyggelse kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Befintliga ledningar i nord-sydlig riktning 
ligger inom u-område i planen.  
 
El 
Ny bebyggelse kan anslutas till Tidaholms Energis ledningsnät.  
 
Tele och datakommunikation 
Tele och datanätet är utbyggt till området.  
 
Avfallshantering 
Hämtställe för avfall ska anordnas inom kvartersmark. Avfallshantering ska kunna ske utan 
backrörelser och stämma med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utformning och placering skall ske i 
samråd med VA/avfallsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Bygglov 
För en god boendemiljö gällande buller är FoHMFS 2014:13 allmänna råd riktvärden inomhus högst 30 
dB ekvivalent ljudnivå och maximalnivå 45 dB. I bygglovet skall det säkerställas att bullerdämpande 
åtgärder för att skapa en god ljudmiljö inomhus uppfylls, samt att uteplatser på bullerskyddad sida 
skapas (enligt bestämmelse m1). I bygglovet säkerställs även att dagvatten fördröjs och infiltreras 
inom fastighet.  
 
Ekonomiska frågor 
 
Planekonomi 
Planen bedöms vara ekonomisk genomförbar. I samband med bygglovet tas planavgift ut enligt av 
kommunfullmäktige antagen taxa. 
För exploatörer tillkommer även sedvanliga avgifter i samband med bygglov. För vatten/avlopp och 
el tas anslutningsavgifter ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 
Kostnader 
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Kvartersmark 

Exploatör skall ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande 
kvartersmarken. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får kostnader för ev fastighetsbildning inom planområdet, samt flytt 
av förrådsbyggnad som idag nyttjas av Svenska Kyrkan. 
Tidaholms energi får kostnader för en eventuell flytt av befintlig transformatorstation om det blir 
aktuellt. 
Exploatören får kostnader för markarbeten och ledningsutbyggnad inom planområdet samt för 
exploateringen. 
 
Allmän platsmark 
Kommunen ska svara för och bekosta projektering samt byggande av allmänna gator och parker. 
Exploatören ska dock svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken, till följd 
av exploatörens bygg- och anläggningsarbeten på den blivande kvartersmarken.  
 
Kommunen ska svara för projektering och byggande av allmänna VA-anläggningar. Exploatören 
betalar va-anslutningsavgift enligt vid betalningstillfället för Kommunen gällande VA-taxa. 
 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Tidaholms kommun äger all mark inom planområdet. 
 
Fastighetsbildning m m 
Fastigheterna Kaplanen 2, 5 och den norra delen av Innerstaden 2:1 som ingår i planen, avses föras 
samman till en fastighet. Kaplanen 1 avses kvarstå som egen fastighet.  
 
Ledningsrätt 
I samband med ansökan om fastighetsreglering söker ledningshavaren (Tidaholms Energi) 
ledningsrätt för angivet u-området i planen.  
 
Servitut 
En lagd äldre stenmur finns som gräns mellan kyrkogården och planområdet. Stenmuren hör till 
Svenska Kyrkans fastighet och sköts av densamma. För att säkerställa att Svenska Kyrkan även i 
framtiden får åtkomst till stenmuren skapas i samband med förrättning ett servitut på två meter till 
förmån för kyrkan.  
För området med gemensamhetsanläggning skapas sådan om behov uppstår. Exempelvis om området 
delas upp i olika fastigheter med olika ägare. I dagsläget finns dock inget sånt behov.   
 
Enskilda och allmänna intressen 
I samband med ny detaljplan ska kommunen göra en bedömning mellan enskilda och allmänna 
intressen, PBL 2 kap §1. Nedan redovisas en samlad bedömning mellan motstående och enskilda 
allmänna intressen som ska ses som ett förtydligande utifrån de avvägningar som planbeskrivningen 
redovisar. Utöver PBL 2 kap görs alltid avvägningar enligt MB 3-5 kap vilket även det är en 
avvägning mellan enskilda och allmänna intresse. 
 
Motstående enskilda och allmänna intressen 
Genom att Kungsbroområdet utnyttjas för bostadsändamål skapas möjligheten att möta 
kommunens inriktningsmål att ”Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra 
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och varierat boende för alla” och att antalet nybyggda lägenheter ska öka. 
 
Motstående enskilda intressen 
Planförslaget innebär att cirka 50 lägenheter ges förutsättningar att byggas i ett centrumnära läge, 
vilket är positiv utifrån den efterfrågan som finns på centralt belägna lägenheter. Bostäderna som 
tillskapas ligger i ett attraktivt läge, och bedöms därmed kunna locka alla åldersgrupper. Idag är det 
en stor brist på lägenheter i centrala Tidaholm. Främst från äldre personer som vill sälja sitt 
befintliga boende och flytta närmare centrum. Efterfrågan är hög på tillgänglighet och närheten till 
service. Genom planen ges möjlighet att frigöra både villor och billiga lägenheter för främst yngre 
personer och de som tänker bilda familj, genom tillskapande av tillgänglighetsanpassade lägenheter i 
ett attraktivt läge som tros kunna locka en större andel äldre. 
 
Mot detta kan ställas de förändringar som planförslaget medför för närboende igenom ökad 
skuggning vid vissa tidpunkter under dagen. Det medför även en ökad trafik till Kungsbroområdet 
via Östra Drottningvägen och Rådhusgatan för att angöra området som får konsekvenser för enskild 
fastighet.  
 
MEDVERKANDE 
I ärendet har medverkat:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tidaholms kommun  

Peter Lann, enhetschef Hållbar Utveckling  
Marie Bengtzon, planarkitekt  

AFRY: 
Hanna C Kaplan, plankonsult 
Åsa Edvardsson, plankonsult   
Christoffer Gissy, Planeringsingenjör 
Elisabet Wästlund, plantekniker 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen september 2020 

 
Peter Lann  
Enhetschef, Hållbar Utveckling 
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Granskningsutlåtande för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1 ”Kungsbroskolan” 
 
Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län 
  
Samråds- och granskningsförfarande  
Sommaren 2020 genomfördes samråd för upprättade detaljplanehandlingar för Kaplanen 1, 
2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1 ”Kungsbroskolan”. Förändringar som gjordes efter 
samråd var bland annat en kompletterande bullerutredning, kompletterande text i 
planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt omformulering av ett par varsamhets- 
och utformningsbestämmelser i plankartan. 
 
Den 2020-10-01 § 112 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att reviderade 
detaljplanehandlingar skulle ställas ut för granskning. Detaljplanen handläggs med utökat 
standardförfarande och granskningsutställningen genomfördes enligt 5 kap 18 § plan- och 
bygglagen under tiden 2020-10-16 – 2020-11-06. På grund av tekniska svårigheter vid 
digitala utskick fick vissa samrådsparter meddelande om granskning först den 2020-10-20. 
Dessa fick då även en förlängd granskningstid till och med 2020-11-10. 
 
Granskningsutställningen har annonserats i lokaltidningen Västgötabladet, på kommunens 
anslagstavla och på hemsidan www.tidaholm.se. Granskningshandlingarna har skickats per 
post till berörda fastighetsägare samt via e-post till myndigheter och organisationer. 
Handlingarna har under granskningstiden funnits tillgängliga på Stadsbiblioteket i Tidaholm, 
samt på kommunens hemsida.  
 
Under granskningsutställningen inkom totalt 4 yttranden. Nedanstående yttranden är 
utdrag, sammanfattningar eller hela yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns i sin 
helhet att tillgå på Tidaholms kommun. 
 
Detaljplanens syfte 

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder i och intill Röda skolan, 
samt att pröva lämpligheten för centrumverksamhet som komplement till 
bostadsändamålet. 
Planen säkerställer att Röda skolan bevars genom rivningsförbud. Planen innebär också att 
nya byggnader norr om Röda skolan får uppföras, med en utformning som tar hänsyn till 
platsens byggnadstradition, vilket bevarar och stärker kulturmiljön i området.  
 
Planen ger utrymme för drygt 30 lägenheter i nyproduktion samt uppskattningsvis 16-20 
lägenheter i den befintliga skolbyggnaden.  
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Sammanfattning om ändringar efter inkomna synpunkter: 
 
Planbeskrivning  
Text om detaljplanens syfte har uppdaterats för att även innefatta bevarande om 
kulturmiljö. 
Text om gång- och cykelvägnätet har placerats under en egen rubrik på sid 17. 
 
Genomförandebeskrivningen  
Förtydligande text ang. säkerställning av dagvattenhantering i bygglovsprocessen. 
 
 
 
Inkomna yttranden  
Statliga och regionala myndigheter:  

• Trafikverket  
• Västtrafik 
• Lantmäteriet 
• Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

Kommunala förvaltningar:  

- 

Övriga: 

- 

Inkomna efter samråd 

- 
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1. Statliga och regionala myndigheter 
 
2020-20-21 Trafikverket  
Inga synpunkter. 
 
2020-11-02 Västtrafik  
Kommunen har bemött våra tidigare synpunkter, med att genomförandebeskrivningen ska 
kompletteras med gång- och cykelväg, under avsnittet om exploatering.  Kan dock inte se att det är 
gjort i granskningshandlingen. 
I övrigt har Västtrafik inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 
 
Kommentar: 
Till antagandehandlingen har en egen rubrik för gång- och cykelvägnät lagts till på sidan 17 i 
planbeskrivningen.  
 
2020-11-02 Lantmäteriet  
Ingen erinran. 
 
 
2020-11-09 Länsstyrelsen Västra Götaland  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas under förutsättning att kommunen beaktar nedanstående synpunkter beträffande 
dagvattenhantering och höga flöden.  
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kom-mer att skadas, att 
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att 
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 
 
Dagvatten 
Länsstyrelsen anser att det är några otydligheter kvar beträffande hantering av dagvatten och höga 
flöden som kommunen behöver förtydliga innan planen antas. 
 
I plankartan anges under Markens anordnande och Vegetation att marken är avsedd för fördröjning 
av dagvatten innan det når Tidan, Dimensionerande flöde är 10 års regn och att marken endast får 
hårdgöras till 40 %.  
 
I planbeskrivningen (s. 30) står att exploatören ansvarar för att infiltrera och fördröja dagvatten 
inom fastigheten och ombesörja dagvattenledningar själva. 
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Hur säkerställs att lokalt omhändertagande av dagvatten sker om det är en eller flera exploatörer 
inom planområdet, om det inte finns mark reserverad i plankartan. Det framgår inte om 
uppsamlingsdammarna ligger inom fastighetsgräns eller utanför, och om det är kommunens ansvar 
att dessa kommer till. Planerad dimensionering utgår från ett 10 års flöde. Är uppsamlingsdammarna 
en del av dagvattenanläggningen? 
 
Kulturmiljö 
Sedan samrådsförfarandet har kommunen exempelvis genomfört justeringar samt förtydliganden 
avseende rivningsförbud, utformnings- respektive varsamhetsbestämmelser, som berör 
kulturvärdena inom planområdet, vilket Länsstyrelsen ser som positivt. 
 
Länsstyrelsen vill precis som i samrådet fortsatt framföra att detaljplanens bevarandeambition, 
exempelvis gällande skolbyggnaden, med fördel tydliggörs även i planens syfte. 
 
I övrigt har Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter att tillföra planen. 
 
Kommentar: 
Genomförandebeskrivningen kompletteras med förtydligande text ang. dagvattenhantering, vilken 
skall ske inom egen fastighet och säkerställas i bygglovsprocessen.   
Detaljplanens syfte har kompletterats med text ang. bevarande av Röda skolan och områdets 
kulturmiljö.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-10-29 
 
Ärendenummer 
2019/99 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Marie Bengtzon     
0502-60 60 30 
marie.bengtzon@tidaholm.se 
 
 
Antagande - Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1 - "Kungsbroskolan".  
 
Ärendet 
Under 2019-2020 har förslag till ny detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del 
av Innerstaden 2:1, innefattande bland annat Röda skolan (f.d. 
Kungsbroskolan) tagits fram. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
bostadsbebyggelse och centrumverksamhet på del av Kungsbroområdet, 
samt säkerställer utveckling och bevarande av en viktig kulturmiljö i centrala 
Tidaholm.  
Detaljplanen följer intentionerna i Framtidsplan 2020, Fördjupad översiktsplan 
för Tidaholms stadsbygd, med utveckling av bostadsbebyggelse samt ett 
hänsynstagande till områdets kulturhistoriska betydelse. 
Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt (PBL 2010:900), och 
ett antagande beräknas ske i kommunfullmäktige januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Plankarta, antagandehandling, 2020-11-11. 
 Plan- och genomförandebeskrivning, antagandehandling,  

2020-11-10. 
 Granskningsutlåtande, 2020-11-10. 

 
Utredning 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för nya bostäder i och intill 
Kungsbroskolan, med möjlighet till centrumverksamhet som komplement till 
bostadsändamålet. Planen möjliggör att Röda skolan byggs om till bostäder. 
Planen säkerställer även ett bevarande av byggnaden då den ges 
bestämmelser om rivningsförbud och regleringar kring utvändig utformning.   
Planen innebär också att nya byggnader norr om Röda skolan får uppföras, 
med en utformning som tar hänsyn till platsens byggnadstradition.  
 
Detaljplanen har under sommaren 2020 varit utställd för samråd och under 
hösten för granskning. Efter samrådet kompletterades bland annat 
planhandlingarna med en bullerutredning och ett förtydligande av 
bestämmelser för bevarande och utformning. Under granskningen inkom 4 
yttranden, varav två var utan erinran. De övriga två yttrandena har medfört 
mindre redaktionella komplement till text i planbeskrivningen.  
 
Under planprocessen har markanvisningsavtal med ett fastighetsbolag 
skrivits, vilka efter antagen detaljplan ämnar utveckla bostäder på området i 
enlighet med upprättad detaljplan.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

 
 
Barnrättsbedömning 
Utveckling av bostadsbebyggelse i centrala delar av Tidaholm, men närhet till 
grönytor, kommunikationer och service, gynnar ur boendeperspektiv likväl 
unga som gamla. Mer om sociala konsekvenser och barnperspektiv finns att 
läsa i planhandlingarna.  
 
Utredningens slutsatser 
Detaljplanen möjliggör en renovering av Röda skolan och en nybyggnation av 
bostäder eller eventuell centrumverksamhet inom området. Planen 
säkerställer att renovering och nybyggnation kopplar till omkringliggande 
kulturhistorisk bebyggelse, samt att Röda skolan bevaras. 
 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o godkänna upprättade handlingar till detaljplan för Kaplanen 1, 2 

och 5 samt del av Innerstaden 2:1 – ”Kungsbroskolan”,  
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättad 

detaljplan.  
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Tidaholms Bostads AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/403 

§ 3 Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av 
Innerstaden 2:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 
fastigheterna Kaplanen 1, 2, 5 och del av Innerstaden 2:1 genom 
marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB för 1 669 500 kr, under 
förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-11-26 (§ 156/2020) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att sälja fastigheterna Kaplanen 1, 2 och 5 och del av 
Innerstaden 2:1 genom marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB (TBAB) för 
1 669 500 kr, under förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 (§ 77/2019) att markanvisning skulle 
ske för det aktuella området och tilldelade Tidaholms Bostads AB 
markanvisningen för området. Kommunstyrelsen beslutade även att 
markanvisningen inte får innebära att Röda skolan rivs utan att det först har 
prövats om det finns andra intressenter som vill äga och bygga om byggnaden 
till lägenheter. 
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut 156/2020 framgår bl.a. följande. 
Tidaholms kommun och TBAB har tidigare ingått markanvisningsavtal för den 
aktuella marken med tillhörande byggnad ”Röda skolan”. I enlighet med 
markanvisningsavtalet ska en försäljning av området ske samordnat med den 
detaljplaneprocess som pågår. Enligt uppgift från samhällsbyggnadschefen 
har det under markanvisningsprocessen framkommit att den aktuella marken 
även innefattar del av fastigheten Innerstaden 2:1 utöver Kaplanen 1, 2 och 5. 
 
Området har värderats av mäklare. Värderingen gjordes för 20 månader sen 
och vid kontakt med mäklaren kvarstår bedömningen i den ursprungliga 
värderingen. Samhällsbyggnadsnämnden bedömde därmed att en lämplig 
köpesumma är 1 669 500 kr, i enlighet med den tidigare värderingen och 
kontakten med mäklaren. Den totala markytan som föreslås överlåtas är cirka 
7 450 kvm. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att sälja fastigheterna Kaplanen 1, 2, 5 och del av Innerstaden 
2:1 genom marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB för 1 669 500 kr, 
under förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 146/20 ”Beslut om marköverlåtelse av 

Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 2020-12-16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 
samt del av Innerstaden 2:1”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-12-
01. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 156/2020 ”Beslut om 
marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 
2020-11-26. 

 Fastighetskarta - Kaplanen 1, 2, 5 och Innerstaden 2:1 (del av),  
2020-11-04. 

 Markanvisningsavtal Kaplanen 1, 2 och 5, 2020-08-24. 
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 
 Kommunstyrelsens beslut § 77/2019 ”Beslut om markanvisning för 

området Kaplanen 1, 2 och 5” 2019-04-03. 
 Värdering, 2019-03-15. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-01 
 
Ärendenummer 
2020/403 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 
5 samt del av Innerstaden 2:1 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-11-26 (§ 156/2020) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att sälja fastigheterna Kaplanen 1, 2 och 5 och del av 
Innerstaden 2:1 genom marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB (TBAB) för 
1 669 500 kr, under förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 156/2020 ”Beslut om 

marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 
2020-11-26. 

 Fastighetskarta - Kaplanen 1, 2, 5 och Innerstaden 2:1 (del av),  
2020-11-04. 

 Markanvisningsavtal Kaplanen 1, 2 och 5, 2020-08-24. 
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 
 Kommunstyrelsens beslut § 77/2019 ”Beslut om markanvisning för 

området Kaplanen 1, 2 och 5” 2019-04-03. 
 Värdering, 2019-03-15. 

 
Utredning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 (§ 77/2019) att markanvisning skulle 
ske för det aktuella området och tilldelade Tidaholms Bostads AB 
markanvisningen för området. Kommunstyrelsen beslutade även att 
markanvisningen inte får innebära att Röda skolan rivs utan att det först har 
prövats om det finns andra intressenter som vill äga och bygga om byggnaden 
till lägenheter. 
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut 156/2020 framgår bl.a. följande. 
Tidaholms kommun och TBAB har tidigare ingått markanvisningsavtal för den 
aktuella marken med tillhörande byggnad ”Röda skolan”. I enlighet med 
markanvisningsavtalet ska en försäljning av området ske samordnat med den 
detaljplaneprocess som pågår. Enligt uppgift från samhällsbyggnadschefen 
har det under markanvisningsprocessen framkommit att den aktuella marken 
även innefattar del av fastigheten Innerstaden 2:1 utöver Kaplanen 1, 2 och 5. 
 
Området har värderats av mäklare. Värderingen gjordes för 20 månader sen 
och vid kontakt med mäklaren kvarstår bedömningen i den ursprungliga 
värderingen. Samhällsbyggnadsnämnden bedömde därmed att en lämplig 
köpesumma är 1 669 500 kr, i enlighet med den tidigare värderingen och 
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Kommunstyrelsen 
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kontakten med mäklaren. Den totala markytan som föreslås överlåtas är cirka 
7 450 kvm. 
 
Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheterna till 
TBAB i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 
fastigheterna Kaplanen 1, 2, 5 och del av Innerstaden 2:1 genom 
marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB för 1 669 500 kr, under 
förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
TBAB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/67 

§ 156 Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2, 5 och del av 
Innerstaden 2:1 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sälja fastigheterna Kaplanen 1, 2, 5 och del av Innerstaden 2:1 genom 
marköverlåtelse till Tidaholms Bostads AB för 1 669 500 kr, under 
förutsättning att detaljplanen för området vinner laga kraft. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Överlåtelse och genomförande av markanvisning på fastigheterna Kaplanen 
1, 2, 5 samt del av Innerstaden 2:1 med tillhörande byggnad ”Röda skolan” i 
enlighet med tidigare markanvisningsavtal mellan Tidaholms kommun 
(Kommunen) och Tidaholms Bostads AB, 556041-4582, (TBAB). 
 
I enlighet med mellan kommunen och TBAB ingånget markanvisningsavtal 
avses en försäljning av området ske samordnat med den detaljplaneprocess 
som pågår. Detaljplanen förutsätts ha vunnit laga kraft under första kvartalet 
2021. En gemensam tidplan är därav framtagen med målsättning att TBAB:s 
renovering av ”Röda skolan” skall påbörjas under första kvartalet 2021. 
 
Området har värderats enligt bilagt handling. Då värderingen gjordes för 20 
månader sedan har en aktualisering av värderingssumman genomförts via 
kontakt med mäklaren som gjorde den ursprungliga värderingen. 
Bedömningen är att inga marknadsaktiviteter har genomförts sedan dess som 
påverkar värderingen. Vidare fördes ett resonemang kring att förändringen 
inom fastigheten avseende det rivna huset (Kaplanen 1) och de 
bevarandeskydd som detaljplanen stipulerar kan ses som en mindre ökning av 
värdet respektive en mindre minskning av värdet, båda i uppskattningsvis 
samma storleksordning.  
 
I all väsentlighet kvarstår således de förhållanden som värderingen baserades 
på varpå nämnden bedömer att en lämplig köpesumma är 1 669 500 kr. Den 
totala markytan som föreslås överlåtas är cirka 7 450 kvm 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheterna Kaplanen 1, 2, 5 och 
del av Innerstaden 2:1 genom marköverlåtelse till Tidaholms Bostads 
AB för 1 669 500 kr, under förutsättning att detaljplanen för området 
vinner laga kraft. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 117/2020 ”Beslut 

om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2, 5 och del av Innerstaden 2:1”, 
2020-11-12. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen 1, 2, 5 och 
del av Innerstaden 2:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,  
2020-11-04. 

 Fastighetskarta - Kaplanen 1, 2, 5 och Innerstaden 2:1 (del av),  
2020-11-04. 

 Markanvisningsavtal Kaplanen 1, 2 och 5, 2020-08-24. 
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 
 Värdering, 2019-03-15. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Inledning  

Sedan den 1 januari 2015 ska kommuner som i sin verksamhet tillämpar  

markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Detta enligt lag (SFS 

2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.  

 

Enligt plan- och bygglag (2010:900) 6 kap. 39 § ska kommuner som avser att 

tillämpa exploateringsavtal anta riktlinjer även för denna avtalsform.  

 

Då markanvisningar och exploateringsavtal har många likheter har Tidaholms 

kommun valt att anta en gemensam riktlinje vilken specificerar utgångspunkter 

och mål för båda förfarandena.  

 

Vad är en markanvisning? 

I 1 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras begreppet 

markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en bygg-

herre vilken ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid, och under 

givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 

bestämt kommunägt markområde för bebyggande.  

 

Vad är ett exploateringsavtal? 

I 1 kap. 4 § plan- och bygglagen definieras exploateringsavtal som ett avtal 

mellan en kommun och en byggherre, eller en fastighetsägare, vilket reglerar 

genomförandet av en detaljplan samt hänförlig medfinansieringsersättning, i 

de fall där detaljplanen avser mark som inte ägs av kommunen.  
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Markanvisning 

Handläggningsrutiner och grundläggande villkor 

Kommunens handläggning och ansvarsfördelning 

När kommunen tilldelar en byggherre markanvisning tecknas ett avtal i form av 

ett markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet fastställs de förutsättningar 

och villkor som ska gälla för den specifika markanvisningen. 

 

Markanvisningsavtalet ersätts med ett marköverlåtelseavtal under den tids- 

period som markanvisningen löper, vilket utgör en överlåtelse av marken  

villkorat enligt det som bestämts mellan kommunen och byggherren under  

markanvisningsprocessen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar arbetet med markanvis-

ningar och övriga genomförandefrågor i detaljplaneprocessen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden om 

att en markanvisning ska ske för ett bestämt markområde som ej redan är de-

taljplanelagt, och vilken markanvisningsmetod som ska tillämpas i den speci-

fika markanvisningen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att en markanvisning ska ske och 

om lämplig markanvisningsmetod i de fall markområdet redan har en  

lagakraftvunnen detaljplan. 

 

I båda fall beslutar samhällsbyggnadsnämnden om tilldelning av markanvis-

ning till en byggherre. Beslut om marköverlåtelse fattas av kommunstyrelsen 

alternativt kommunfullmäktige beroende av det uppskattade värdet av mark-

området. 

 

All aktuell information om markanvisningar läggs upp på kommunens hem-

sida. På hemsidan finns också information om vilka intressenter som blivit till-

delade markanvisningar. Denna information skickas också ut till de som delta-

git i den aktuella markanvisningen. 

 

Tider  

Planlagd mark 

Markanvisning för redan planlagd mark gäller som huvudregel i maximalt 12 

månader. Förlängning kan medges under förutsättning att förseningen inte be-

ror på byggherren och att byggherren aktivt drivit projektet. 
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Detaljplan ska upprättas eller ändras 

Inom ramen för markanvisningen kan även planläggning av marken för ända-

målet ingå. Markanvisningen gäller i dessa fall maximalt i 24 månader. För-

längning kan medges under förutsättning att förseningen inte beror på bygg-

herren och att byggherren aktivt drivit projektet. 

 

Planläggning 

Om markanvisningen inbegriper en planläggning, och detaljplanen inte vinner 

laga kraft, har byggherren ingen rätt till ekonomisk ersättning eller ny markan-

visning.  

 

I normalfallet ingår kostnaden för planläggning i bygglovsavgiften. Om bygg-

herren avser att bekosta planläggningen separat tecknas ett planavtal i  

anslutning till markanvisningsavtalet. 

 

Projektering och utbyggnad 

Projekterings- och utbyggnadskostnader för allmän platsmark och vatten och 

avlopp belastar som huvudregel kommunen, där byggherren står för samtliga 

kostnader hänförliga till projekterings- och utbyggnadskostnader för kvarters-

mark. Denna fördelning kan komma att regleras annorlunda i en specifik mar-

kanvisning, utifrån förutsättningarna för markområdet i fråga. 

 

Markanvisningsavgift 

Avgiften bestäms i varje enskilt fall och avräknas från köpeskillingen vid mark-

överlåtelseavtalets fullbordan. I de fall marköverlåtelsen inte fullbordas  

behåller kommunen avgiften. 

 

Principer för markprissättning 

Vid marköverlåtelse ska prissättningen vara marknadsmässig, och endast 

avse värdet på markområdet. I köpeskillingen ingår till exempel inte  

anläggningsavgifter för vatten och avlopp eller anslutningsavgift för el eller 

fjärrvärme. 

 

Upplåtelse av mark 

Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta marken ge-

nom marköverlåtelse. Markupplåtelse i form av tomträttsupplåtelse eller ar-

rende ska därför som utgångspunkt inte tillämpas vid markanvisning. 

 

I de undantagsfall där markupplåtelse bedöms vara mer lämpligt än mark-

överlåtelse ska alltid arrende tillämpas som upplåtelseform, i enlighet med 

kap. 8 och 9, 10 eller 11 i jordabalken (1970:994). Avtal om arrende ska ingås 

under markanvisningstiden för att vara gällande. Vid upprättande av arrende i 
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en markanvisning sker alltid prissättning av arrendeavgiften i enlighet med av 

kommunfullmäktige antagna prissättningar för arrenden. 

 

Återtagande av markanvisning 

Tills dess att ett juridiskt bindande marköverlåtelseavtal har ingåtts har kom-

munen rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att byggherren inte 

avser eller har möjlighet att fullfölja projektet inom ramarna för mark-anvis-

ningen, eller om parterna inte kommer överens om villkoren för mark-överlåtel-

seavtalet.  

 

Markanvisning som avbryts under dessa omständigheter ger inte byggherren 

rätt till ekonomisk ersättning eller ny markanvisning. Båda parter står var för 

sig för egna nedlagda kostnader relaterade till den avbrutna markanvisningen. 

 

Övriga grundläggande villkor 

Kommunen kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om inte en  

lagakraftvunnen detaljplan för markområdet redan finns när markanvisningen 

påbörjas.  

 

Metoder för markanvisning 

Tidaholms kommun använder sig av två olika metoder för att tilldela markan-

visning till intresserade byggherrar. De olika metoderna är jämförelseförfa-

rande och direktanvisning. Valet av metod styrs av förutsättningarna för det 

aktuella område som ska anvisas. 

 

Jämförelseförfarande 

För utbyggnadsprojekt där flera aktörer kan förväntas vara intresserade ge-

nomförs tilldelningen av markanvisning efter öppen intresseförfrågan. Vid jäm-

förelseförfarande framgår de förutsättningar och krav som gäller för det aktu-

ella markområdet i det förfrågningsunderlag som tas fram av kommunen. För-

frågningsunderlaget annonseras i för ändamålet lämpliga medier och på kom-

munens hemsida.  

 

Direktanvisning 

Direktanvisning ska som huvudregel endast användas när det på förhand är 

uppenbart att det endast finns en byggherre som är aktuell, eller när det finns 

uppenbara fördelar att samordna en specifik utbyggnad.  

 

Direktanvisning kan undantagsvis också vara aktuellt när kommunen har 

mycket projektspecifika krav för ett markområde, eller vill tillgodose ett särskilt 
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etableringsönskemål såsom ett innovativt bostadsprojekt eller en specifik före-

tagsetablering. Vid direktanvisning inom redan detaljplanelagt område kan till-

delningsbeslut fattas samtidigt som beslut om att en markanvisning ska ske. 

 

Tilldelning  

Tilldelning beslutas av samhällsbyggnadsnämnden utifrån en utredning som 

genomförs och presenteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. En tilldelad 

markanvisning får inte överlåtas utan samhällsbyggnadsnämndens skriftliga 

godkännande. 

 

Bedömningsgrunder  

Som utgångspunkt ska nedanstående kriterier utgöra bedömningsgrunderna 

vid beslut om tilldelning av markanvisning, både vid ett jämförelseförfarande 

och vid direktanvisning. Grunderna kan specificeras och kompletteras bero-

ende på projekt och område. 

 

 Markpris: Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Ett fast 

markpris framtaget genom en oberoende värdering kan anges innan 

markanvisningsprocessen påbörjas. 

 Mångfald i bebyggelsen: Tidaholms kommun har en grundläggande 

strävan att främja mångfald i bebyggelsen. Det innebär att det ska  

finnas en variation när det gäller exempelvis upplåtelseformer, boende-

kostnader, hustyper och lägenhetsstorlekar inom kommunen som hel-

het såväl som inom olika stadsdelar och områden. 

 Miljö: Tidaholms kommun har höga ambitioner beträffande miljö och 

hållbarhet. Kommunen vill samarbeta med de byggherrar som aktivt 

driver dessa frågor framåt i ord och handling. Målsättningen är att 

skapa förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter på håll-

bart byggande utifrån de förutsättningar som gäller för respektive om-

råde. 

 Konkurrens och mångfald på marknaden: Vid val av byggherre ska 

kommunen verka för att främja goda konkurrensförhållanden. Fler före-

tag, både stora och små, ska ges möjlighet att etablera sig och kom-

munen ska sträva efter att få in fler intressenter inom samma område. 

På samma sätt strävar kommunen efter en mångfald bland arkitekter. 

 Gestaltning: Tidaholms kommun lägger vikt vid områdets och bosta-

dens utformning, både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempel-

vis ett projekts arkitektoniska utformning av betydelse och hur väl 

byggherren följer detaljplan och i förekommande fall valda delar av ge-

staltningsprogram ett kriterium vid markanvisning. 

 Organisation och genomförande: Kommunen är angelägen om en 

snabb bostadsproduktion. Det är därför viktigt att byggherren kan visa 

på en trovärdig organisation, ekonomisk stabilitet, och ekonomisk  
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möjlighet till genomförande. 

Markanvisningsavtal 

Efter tilldelning av markanvisning upprättas och ingås ett markanvisningsavtal. 

I markanvisningsavtalet regleras planerings- och utredningsfasen under  

markanvisningen, vilket avser att fastställa grundläggande förutsättningar för 

genomförandet av markanvisningen samt eventuell planläggning. Avtalet  

syftar till att specificera projektets innehåll, storlek och användning av all-

männa anläggningar, såväl som arbets- och ansvarsfördelning under  

planerings- och utredningsfasen. I avtalet kan även anges mer detaljerade för-

utsättningar för genomförandet samt vad det slutliga marköverlåtelseavtalet 

ska reglera.  

 

Marköverlåtelseavtal 

Efter den avtalsreglerade planerings- och utredningsfasen upprättas och ingås 

ett marköverlåtelseavtal, vilket reglerar marköverlåtelser, fastighetsbildning, 

kostnads- och genomförandeansvar samt övriga genomförandefrågor. Om 

markanvisningen inbegriper planläggning tecknas marköverlåtelseavtalet före 

eller samtidigt med att detaljplanen antas, där avtalet som huvudregel villkoras 

av att detaljplanen vinner laga kraft. Ingåendet av avtalet ska ske av båda par-

ter inom den beslutade tiden för markanvisning för att vara gällande. 

 

Exploateringsavtal 

Handläggningsrutiner 

Kommunen ska som huvudregel alltid ingå exploateringsavtal för varje  

geografiskt område där detta krävs för att säkerställa genomförandet av en 

detaljplan. Exploateringsavtal ingås även när kommunen inte är huvudman för 

gator och allmänna platser, för att säkerställa att vägar och allmänna platser 

blir utbyggda i enlighet med detaljplanen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar arbetet med exploaterings-

avtal och övriga genomförandefrågor i detaljplaneprocessen. Samhälls-bygg-

nadsnämnden får, om det föreligger skäl därtill i det enskilda fallet, frångå 

dessa riktlinjer för exploateringsavtal när det krävs för att på ett ändamålsen-

ligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 

 

När ett detaljplanearbete påbörjas, avseende exploatering av privat ägd mark, 

ska avtalsförhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal inledas för att sä-

kerställa genomförandet av planen. Inför samråd om detaljplan ska det i plan-

beskrivningen framgå att ett eller flera exploateringsavtal avses att ingås, av-

talens huvudsakliga innehåll, samt konsekvenserna av att planen helt eller 

delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana exploateringsavtal. 
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Beslut att ingå exploateringsavtal fattas av kommunfullmäktige, alternativt 

samhällsbyggnadsnämnden beroende av typen av planförfarande enligt plan- 

och bygglagen, som en del av beslut om antagande av ny detaljplan. Vid  

beslut ska avsedda exploateringsavtal, signerade av motparterna, presenteras 

för beslutande organ, för signering av behörig tecknare i samband med  

sammanträdet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upprättandet av det exploaterings-

avtal som avses att ingås, vilket ska innehålla de villkor som förhandlats fram 

under detaljplaneprocessen. 

 

Kostnadsfördelning 

Berörda byggherrar och fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader hän-

förliga till planläggningen, vilka fastställs i separata planavtal tecknade med 

kommunen. 

 

Projekterings- och utbyggnadskostnader för allmän platsmark och vatten och 

avlopp regleras i det specifika exploateringsavtalet, utifrån de krav som kom-

munen ställer på utformning och standarder, samt eventuella planbestämmel-

ser för området. 

 

Kostnaden för åtgärder som krävs för exploatering i enlighet med detaljplan, 

såsom bullerdämpande åtgärder, sanering eller arkeologiska utredningar, be-

lastar som huvudregel berörd byggherre eller fastighetsägare. 

 

Avtalets innehåll 

Exploateringsavtal ska innehålla villkor om utformning och standard på gator, 

vägar och annan allmän platsmark, utifrån krav ställda av kommunen. Dessa 

krav kan i det specifika fallet vara kopplade till gestaltningsprinciper för områ-

det, eller andra dokument såsom av kommunen utformad teknisk handbok. 

 

Exploateringsavtal får inte innehålla åtaganden för byggherre eller fastighetsä-

gare att helt eller delvis bekosta anläggningar i form av lokaler för vård, skola 

och omsorg som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla. 

 

Kommunen kan i ett exploateringsavtal komma att ställa krav på säkerhet i 

form av pant, bankgaranti, borgen eller liknande, för att garantera exploatö-

rens åtaganden i det specifika exploateringsavtalet. 
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2018/337 

§ 77 Beslut om markanvisning för området Kaplanen 1,2 och 5 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Bostads AB inkom 2018-10-17 med en begäran om direktanvisning 
av byggnation enligt kommande detaljplan på fastighet vid Kaplanen och Röda 
skolan.  
 
Enligt kommunens riktlinje för markanvisning, vilken är antagen av 
kommunfullmäktige, är det kommunstyrelsen som beslutar att markanvisning 
ska ske samt om tilldelning av markanvisning. Valet av metod för respektive 
markanvisning beslutas enligt riktlinjen av samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kommunledningsförvaltningen har skickat bolagets begäran till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 19/2019, rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att acceptera direktanvisningen och uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förstudie, planavtal, detaljplan och 
köpehandlingar tillsammans med bolaget. Ärendet avrapporteras fortlöpande i 
samhällsbyggnadsnämnden och nya beslut sker därmed kring exempelvis 
planerad bebyggelsetyp, bevarandeskydd, köpesumma.  
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett hur ärendet bör hanteras vidare. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2019 ”Beslut om 

markanvisning för området Kaplanen 1,2 och 5”, 2019-03-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om markanvisning”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2019-03-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 19/2019 ”Beslut om yttrande 

angående begäran om direktanvisning för byggnation på del av 
kvarteret Kaplanen med flera – Tidaholms Bostads AB”, 2019-02-21. 

 Tjänsteanteckning ”Telefonsamtal med förbundsjurist Olof Moberg, 
SKL”, 2018-12-05, kommunjurist Jenny Beckman. 

 Karta planområdet Kungsbro. 
 Begäran om direktanvisning av byggnation enligt kommande 

detaljplan, Tidaholms Bostads AB, 2018-10-17. 
 Riktlinje för markanvisning.  

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att markanvisning 
ska ske och tilldelar Tidaholms Bostads AB markanvisningen för 
området enligt bilagd karta. 

− Bengt Karlsson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets 
förslag och menar att markanvisningen inte får innebära att Röda 
skolan rivs utan att det först har prövats om det finns andra 
intressenter som vill äga och bygga om byggnaden till lägenheter. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut, 
finns ett tilläggsyrkande från Karlsson. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Karlssons tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att markanvisning ska ske och tilldelar 
Tidaholms Bostads AB markanvisningen för området enligt bilagd 
karta. Markanvisningen får inte innebära att Röda skolan rivs utan att 
det först har prövats om det finns andra intressenter som vill äga och 
bygga om byggnaden till lägenheter.  

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tidaholms Bostads AB 
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2020/415 

§ 4 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för borgensbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 i samband med beslut om utökning 
av kommunal borgen till Tidaholms Bostads AB (Bolaget) (§ 92/2020) att 
uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av bostadsbolaget för 
att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets stabilitet för kommande 
borgensbeslut.  
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet genom att begära in 
ekonomiska analyser och riskbedömningar från bolaget. Dessa har sedan 
revisions- och konsultföretaget PWC granskat. Underlaget från bolaget är 
benämnt under beslutsunderlag som Ekonomisk genomlysning TBAB 
(rapporten). Rapporten är en ekonomisk utredning som bygger på den 
långsiktiga planen som styrelsen beslutat för bolaget. Bolagets långsiktiga 
ekonomiska beräkning i rapporten sträcker sig fram till 2035. Beräkningar och 
förutsättningar bygger på den långsiktiga planen och de mål som styrelsen för 
bolaget har beslutat om. Dessa återfinns i inledningen av rapporten. 
Rapporten har sedan granskats av PWC som har gjort ett utlåtande av 
beräkningar och innehållet i rapporten. 
 
PWC har granskat bolaget beräkningar vid två tillfällen. Efter första tillfället 
gjordes ett antal förändringar och kompletteringar av bolagets rapport. 
Justering av inkomstskatt och ränteberäkningar är förändrade till den slutliga 
rapporten. 
 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att det är svårt att 
utvärdera de ekonomiska beräkningarna som är gjorda i rapporten. 
Förvaltningen anser dock att materialet är genomarbetat av bolaget och 
innehåller alla väsentliga delar som krävs för att kunna göra en bedömning av 
bolagets framtida ekonomiska förutsättningar. Viktigt att framhålla är att det är 
många antaganden i rapporten. Rapporten utgör endast ett möjligt framtida 
scenario av bolagets framtida ekonomiska ställning, vilket kan förändras över 
den långa perioden som planen omfattar. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser att bolaget har använt sig av den nu 
gällande modellen för beräkning av avkastningskravet.  
Kommunledningsförvaltningen anser att beräkningsmetoden är korrekt. Att 
använda en annan beräkning skulle inte vara rättvisande och inte gå att 
jämföra med nu beslutad modell avseende avkastningskravet. 
Kommunledningsförvaltningen anser dock att beräkningsmodellen för bolagets 
avkastningskrav bör ses över, vilket även bolaget framhåller. 



 2/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att bolagets planer 
över perioden fram till 2035 är mycket omfattande. Låneskulden kommer öka 
upp till 359 miljoner kronor om alla delar verkställs. Detta samtidigt som 
soliditeten fortsatt är låg och inte kommer öka under perioden fram till 2035. 
 
Enligt bolagets ägardirektiv står bland annat följande: 
 
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet Bolaget ger moderbolaget möjligheter 
att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god 
bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att 
skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en 
attraktionskraft och tillväxt. 
 
Detta ska bolaget göra genom att: 

• 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. 

 
Kommunledningsförvaltningen anser att bolagets långsiktiga plan är i linje 
med ägardirektivet, dock är viktigt att den långsiktiga planen revideras om de 
ekonomiska förutsättningar eller andra omvärldsförändringar sker.  
 
Enligt ägardirektivet så ska bolagets soliditet uppgå till 15 %. Detta mål 
kommer inte bolaget att uppnå under perioden. Att under perioden där bolaget 
är inne i en period med mycket investeringar uppnå soliditetsmålet på 
egenhand ser kommunledningsförvaltningen som svårt. Här behöver ägaren 
ta ställning till detta och vidta en åtgärd. Detta skulle kunna vara att: 

1. skjuta till ett aktieägartillskott till bolaget (krävs en juridisk 
genomgång att detta sker i enlighet med lagen) 

2. godkänna en lägre soliditet under perioden 
3. ställa kravet på bolaget att minska investeringsbehovet och ändra 

den långsiktiga planen 
 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s syn på vikten av dialog mellan 
ägaren och bolaget. Kommunledningsförvaltningen anser att dialogen bör 
intensifieras under denna period då bolaget ska genomföra ett antal större 
investeringar. 
 
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget ser 
över om nedskrivning behöver genomföras i samband med varje projekt och i 
samband med bolagets årsbokslut. 
 
På grund av bolagets omfattande planer rekommenderar 
kommunledningsförvaltningen att projekten beslutas och genomförs etappvis. 
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Det är viktigt att beakta att den långsiktiga plan som bolaget har beslutat om 
inte bör ses som en färdig plan där allt måste genomföras. Beroende på hur 
omvärlden förändras och hur väl projekten genomförs bör ett nytt 
ställningstagande genomföras inför varje nytt projekt inom bolaget. En tydlig 
dialog mellan bolaget och ägaren måste finnas där ägaren är tydlig med vilka 
förväntningar och krav som ställs på bolaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att: 

1. Initiera ett ärende under 2021 där kommunstyrelsen, i dialog med 
bolaget, får i uppdrag att se över avkastningskravet 

2. Intensifiera dialogen mellan ägaren och bolaget under perioden då ett 
flertal större investeringsprojekt ska genomföras. I dialogen måste 
också soliditetsmålet diskuteras och hanteras.  

3. Besluten gällande vilka projekt som ska genomföras sker etappvis. 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till alla investeringsprojekt som 
överskrider 200 prisbasbelopp. 

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 138/2020, ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2020-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 

förutsättningar”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-03. 
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2020-08-31. 
 Ekonomisk genomlysning TBAB 2020–2035, 2020-11-20. 
 Kommunfullmäktige beslut § 92/2020 ”Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-03 
 
Ärendenummer 
2020/415 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 i samband med beslut om  
utökning av kommunal borgen till Tidaholms bostads AB (Bolaget) ( § 
92/2020) att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av 
bostadsbolaget för att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets 
stabilitet för kommande borgensbeslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB. 2020-08-31 
 Ekonomisk genomlysning TBAB  2020–2035, 2020-11-20 
 Kommunfullmäktige beslut §92/2020 ”Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28 
 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet genom att begära in 
ekonomiska analyser och riskbedömningar från bolaget. Dessa har sedan 
revisions- och konsultföretaget PWC granskat. Underlaget från bolaget är 
benämnt under beslutsunderlag som, Ekonomisk genomlysning TBAB 
(rapporten). Rapporten är en ekonomisk utredning som bygger på den 
långsiktiga planen som styrelsen beslutat för bolaget. Bolagets långsiktiga 
ekonomiska beräkning i rapporten sträcker sig fram till 2035. Beräkningar och 
förutsättningar bygger på den långsiktiga planen och de mål som styrelsen för 
bolaget har beslutat om. Dessa återfinns i inledningen av rapporten. 
Rapporten har sedan granskats av  PWC som har gjort ett utlåtande av 
beräkningar och innehållet i rapporten. 
 
PWC har granskat bolaget beräkningar vid två tillfällen. Efter första tillfället 
gjordes ett antal förändringar och kompletteringar av bolagets rapport. 
Justering av inkomstskatt och ränteberäkningar är förändrade till den slutliga 
rapporten. 
 
PWC har i sin granskning lyft fram följande delar:  
 

1. Bolagets excelmodell är omfattande och komplex och speciellt 
anpassad till bolagets huvudscenario. 
Vår uppfattning är att beräkningarna inte går att utvärdera på ett enkelt 
sätt, exempelvis säkerställa att belopp är uttryckt i respektive års 
penningvärde. 
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Det är inte heller enkelt att, om så önskas, variera indata för att göra 
känslighetsanalyser. 
Mellan våra samtal har bolaget justerat beräkningarna för ränta och 
skatt vilket gör modellen mer rättvisande. 

 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att det är svårt att 
utvärdera de ekonomiska beräkningarna som är gjorda i rapporten. 
Förvaltningen anser dock att materialet är genomarbetat av bolaget och 
innehåller alla väsentliga delar som krävs för att kunna göra en bedömning av 
bolagets framtida ekonomiska förutsättningar. Viktigt att framhålla är att det är 
många antaganden i rapporten. Rapporten utgör endast ett möjligt  framtida 
scenario av bolagets framtida ekonomiska ställning, vilket kan förändras över 
den långa perioden som planen omfattar. 
 

2. Ägarens avkastningskrav uttrycks som driftnetto i förhållande till 
marknadsvärde.   
Bolagets beräkning av avkastning verkar förutsätta att alla 
personalkostnader är centrala kostnader och således inte påverkar 
driftnettot. Vi tror inte det är rimligt med så höga centrala kostnader i 
bolaget. Om del av personalkostnaderna är fastighetsadministration är 
beräknad avkastning överskattad. 
Det kan mot bakgrund av osäkerheter i avkastningsberäkningen vara 
lämpligt att ägaren och bolaget enas kring definition av och beräkning 
av driftnetto. 

 
Kommunledningsförvaltningen ser att bolaget har använt sig av den nu 
gällande modellen för beräkning av avkastningskravet.  
Kommunledningsförvaltningen anser att beräkningsmetoden är korrekt. Att 
använda en annan beräkning skulle inte vara rättvisande och inte gå att 
jämföra med nu beslutad modell avseende avkastningskravet. 
Kommunledningsförvaltningen anser dock att beräkningsmodellen för bolagets 
avkastningskrav bör ses över, vilket även bolaget framhåller. 
 

3. Bolagets planer är mycket omfattande. Enligt modellen ska bolaget 
tredubbla balansomslutningen och inledande lån om knappt 95 mkr 
ska öka till som högst 359 mkr år 2035 med i bästa fall oförändrad, och 
låg; soliditet. Bolaget skriver att det finns stora osäkerheter i olika 
antagande och att den långsiktiga planen kan komma att ändras om 
förutsättningarna ändras. 
Vi delar bolagets syn på osäkerheter och att strategin kan komma att 
behöva omprövas. 
Detta gör att ägarstyrning och dialogen mellan ägare och bolag blir än 
viktigare framöver. 
Jag tror därför att ägaren bör fundera på om nuvarande 
avkastningskrav fortsatt är ändamålsenlig med beaktande av bolagets 
expansionsstrategi. 

 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att bolagets planer 
över perioden fram till 2035 är mycket omfattande. Låneskulden kommer öka 
upp till 359 miljoner kronor om alla delar verkställs. Detta samtidigt som 
soliditeten fortsatt är låg och inte kommer öka under perioden fram till 2035. 
 
Enligt bolagets ägardirektiv står bland annat följande: 
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3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet Bolaget ger moderbolaget möjligheter 
att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god 
bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att 
skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en 
attraktionskraft och tillväxt. 
 
Detta ska bolaget göra genom att: 

• 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. 

 
Kommunledningsförvaltningen anser att bolagets långsiktiga plan är i linje 
med ägardirektivet, dock är viktigt att den långsiktiga planen revideras om de 
ekonomiska förutsättningar eller andra omvärldsförändringar sker.  
 
Enligt ägardirektivet så ska bolagets soliditet uppgå till 15% detta mål kommer 
inte bolaget att uppnå under perioden. Att under perioden där bolaget är inne i 
en period med mycket investeringar uppnå soliditetsmålet på egenhand ser 
kommunledningsförvaltningen som svårt. Här behöver ägaren ta ställning till 
detta och vidta en åtgärd. Detta skulle kunna vara att: 

1. skjuta till ett aktieägartillskott till bolaget (krävs en juridisk 
genomgång att detta sker i enlighet med lagen) 

2. godkänna en lägre soliditet under perioden 
3. ställa kravet på bolaget att minska investeringsbehovet och ändra 

den långsiktiga planen 
 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s syn på vikten av dialog mellan 
ägaren och bolaget. Kommunledningsförvaltningen anser att dialogen bör 
intensifieras under denna period då bolaget ska genomföra ett antal större 
investeringar. 
 

4. Värdeförändringar är en viktig del av totalavkastningen för 
fastighetsbolag men ingår inte i avkastningskravet eller i 
avkastningsberäkningen. 
Vi har noterat att antaganden för nyproduktion ger en inledande 
direktavkastning om cirka 3 % (hyra 1 500 kr/m², drift och underhåll 
300 kr/m² och projektkostnad 39 800 kr/m²) vilket är väsentligt lägre än 
såväl ägarens avkastningskrav som vad som får anses normalt på 
lokala marknaden.  
Då bolaget i modellen jämställer investeringsbelopp med 
marknadsvärde är det särskilt viktigt att bedöma framtida 
nedskrivningskrivningsprövningar.  
Redan en måttlig nedskrivning kan bli kännbar för bolaget då det egna 
kapitalet är mycket lågt i förhållande till planerad projektvolym. 
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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 

Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget ser 
över om nedskrivning behöver genomföras i samband med varje projekt och i 
samband med bolagets årsbokslut. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
På grund av bolagets omfattande planer rekommenderar 
kommunledningsförvaltningen att projekten beslutas och genomförs etappvis. 
Det är viktigt att beakta att den långsiktiga plan som bolaget har beslutat om 
inte bör ses som en färdig plan där allt måste genomföras. Beroende på hur 
omvärlden förändras och hur väl projekten genomförs bör ett nytt 
ställningstagande genomföras inför varje nytt projekt inom bolaget. En tydlig 
dialog mellan bolaget och ägaren måste finnas där ägaren är tydlig med vilka 
förväntningarna och krav på bolaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att: 

1. Initiera ett ärende under 2021 där kommunstyrelsen, i dialog med 
bolaget, får i uppdrag att se över avkastningskravet 

2. Intensifiera dialogen mellan ägaren och bolaget under perioden då ett 
flertal större investeringsprojekt ska genomföras. I dialogen måste 
också soliditetsmålet diskuteras och hanteras.  

3. Besluten gällande vilka projekt som ska genomföras sker etappvis. 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till alla investeringsprojekt som 
överskrider 200 prisbasbelopp. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna 

 
Sändlista 
TEAB 
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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 2020-08-31 och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 
2020-10-01. 
 
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 organisat-
ion. 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 ska på olika sätt agera på den lokala bostads- och fastighetsmark-
naden för att stärka utvecklingen av Tidaholm. Bolaget är kommunens allmän-
nyttiga bostadsbolag som ska främja en god bostadsförsörjning inom Tida-
holms kommun. Bolaget ska även främja en god lokalförsörjning i Tidaholms 
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kommun. Bolaget ska aktivt verka för att skapa tillgång på bostäder och loka-
ler1, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och till-
växt. 
 
Detta ska bolaget göra genom att: 
 

• tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder och lokaler 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 bostads- och fas-
tighetsmarknaden genom om- och tillbyggnad samt förvärv och försälj-
ning av fastigheter. 

• bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa yt-
terligare bostäder och lokaler i Tidaholm. 

• förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts som hyresrätt. Bo-
städerna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk 
eller annan bakgrund, 

• förvalta lokaler som upplåts som hyreslokaler. Lokalerna bör vara till-
gängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bak-
grund. 

• ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter boen-
demiljö och servicenivå 

• ge lokalhyresgästerna möjlighet till inflytande över lokaler såsom miljö 
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 

                                                
1 Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet, i enlighet med 12 kap. 1 § jor-
dabalken, t.ex. lokaler för näringsverksamhet, vård- och omsorgsverksamhet, före-
ningsverksamhet, kommunalverksamhet och övriga verksamheter inom Tidaholms 
kommun 
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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. 
 
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 som inte fusioneras med bolaget 
- planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
- fastighetsförvärv större än 400 basbelopp  
- bolagsförvärv större än 400 basbelopp, om fastighetsbolaget som för-

värvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:  
- fastighetsförvärv mellan 300-400 basbelopp  
- bolagsförvärv mellan 300 - 400 basbelopp, om fastighetsbolaget som 

förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB 
 
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.  
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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. 
 
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 successivt öka sin soliditet så att den uppgår 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. 
 
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 
(marknadsvärdet ska beräknas av extern part vart 6:e år).2  

                                                
2 Med begreppet driftnetto avses intäkter minus underhållskostnader minus driftskost-
nader minus fastighetsavgift.   
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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.  
 
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.  
 



 
 

Ekonomi genomlysning Tidaholms Bostads AB år 2020 – 2035 
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Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Tidaholm har av Kommunfullmäktige fått uppdraget att genomföra en 
riskbedömning inför framtida borgensåtagande för Tidaholms Bostads AB (TBAB).  

TBAB har arbetat fram en ekonomisk genomlysning av hela verksamheten samt gjort en prognos för 
perioden fram till 2035.  

Följande mål och strategier för TBAB ligger till grund för genomlysningen: 
 

Långsiktiga mål 

1. 50 nya lägenheter till 2030 
2. Samtliga 280 lägenheter skall vara renoverade 2035 
3. Vi ska vara den största fastighetsförvaltaren gällande hyreslägenheter i Tidaholm 2035 

 

Strategier 

1. Aktivt samarbete med andra allmännyttiga bostadsbolag 
2. Vi ska förvärva fastigheter och byggbara tomter (såväl lokaler som bostäder)                                 
3. Vi ska erbjuda boende med god standard och trivsel 
4. Arbeta långsiktigt med våra fastigheter och hålla dom i gott skick 
5. Driva på utbyggnaden i Tidaholm 
6. Utveckla samarbetet med Tidaholms kommun i bostadsfrågor (detaljplaner och ÖP). 

 

Mål 

1. Ekonomiskt mål 1,4 MSEK 
2. Minska energiförbrukningen med 3% i våra fastigheter 
3. Aktivt arbeta med NKI förbättringar (Förvaltnings kvalité 76,9% till 80%) 
4. Förbättra miljöprofilen                     

 

Resultatmål  

1. Renovera enligt långsiktiga mål 
2. Kaplanen renovering 26 lägenheter (Röda & Rosa) 
3. Tillvalslistan, extra intäkt 100 tkr/år 
4. Tillgänglighet 99,7% (exkl. renovering) 
5. Energibesparingar 
- EL 3% (15.000 kWh) 
- FJV 3% (125.000 kWh) 
- Vatten 3% (998 m3) 
6. En aktivitet för att öka TBAB:s miljövärde 

 

Prognosen bygger på de projekt och renoveringar som vi har vetskap om i nuläget. Utfallet kommer 
att påverkas av många olika faktorer såsom marknad, efterfrågan, ekonomisk utveckling i samhället 
mm.  

På det hela taget kan man säga att vi i dagsläget inte ser några andra projekt under perioden fram 
till år 2035 och att genomlysningen därför ger en bra bild av hur det kan komma att se ut. Utfallet 
kommer dock med stor sannolikhet att se annorlunda ut när vi väl kommer till år 2035. Vi har 
antagit vissa förutsättningar och hela genomlysningen bygger på dessa förutsättningar. Förändras 
förutsättningarna kommer det givetvis påverka utfallet. Men utgångspunkten för genomlysningen 
är som sagt de mål och strategier som är beslutade för TBAB i nuläget. 



 
 
Risker 

Räntehöjning 

Bolaget lånar pengar hos Kommuninvest till en fast ränta i upp till tio år. Räntan är i nuläget 0,66%. 
Efter 10 år har vi räknat med 2% som räntekostnad. Skulle räntan gå upp kommer det att märkas 
redan när vi ansöker om lånen. Blir räntan högre än vår prognos kan man omvärdera beslut om 
renovering redan i det stadiet för de kommande projekten. Den långsiktiga planen kommer 
förändras om räntekostnaderna stiger kraftigt.  

 

Efterfrågan (Uthyrningsgrad) 

Beräkningarna baseras på nästintill fullt uthyrda lägenheter (99,3% uthyrningsgrad). Efterfrågan är 
ett av våra viktigaste mål i verksamheten, vi mäter den kontinuerligt och arbetar aktivt för att 
bibehålla uthyrningsgraden. Om konjunktursvängningar eller andra orsaker i samhället och 
närområdet gör att efterfrågan sjunker kommer bolagets resultat och soliditet sjunka i viss 
utsträckning. Det är ytterst svårt att förutspå hur utfallet kommer att bli så långt fram i tiden. 
TBAB:s framtidsplaner får givetvis uppdateras kontinuerligt utefter rådande efterfrågan och hur 
marknaden ser ut. Finns det ingen efterfrågan på fler, nya eller renoverade lägenheter måste TBAB 
anpassa sig efter marknaden och vilket kommer att påverka utfallet av genomlysningen. Faktorer 
som hjälper oss att hålla uthyrningsgraden på en hög nivå är dels renovering av våra befintliga 
lägenheter, dels nybyggnation vilka båda leder till att vi får attraktivare lägenheter. 

 

Energikostnader  

Om kostnaden för el, värme, VA och andra infrastrukturer höjs sjunker resultat och soliditet. Detta 
påverkar oss till viss grad. I skrivandets stund ser energimarknaden ut att ligga kvar i ungefär 
samma nivå de kommande fyra – fem åren, men efter det är det svårt att se hur marknaden 
utvecklas. Det är stora förändringar inom energisektorn i Sverige och ambitionen är att den ska bli 
effektivare och mindre kostsam. Lokalt ser vi inga stora prisjusteringar på energisidan inom de 
kommande åren.  

Efter våra renoveringar minskar vi vår energiförbrukning i våra fastigheter och detta påverkar 
kostnaderna på ett positivt sätt samt gynnar vårt hållbarhetsarbete. 

 

Driftskostnader 

Om övriga driftskostnader för exempelvis löner och konsultkostnader mm. stiger sjunker bolagets 
resultat och soliditet. Vi arbetar intensivt med att effektivisera och driva verksamheten på ett 
bättre sätt. Vissa kostnader råder vi inte över och vi har beräknat att dessa kostnader kommer att 
öka succesivt under perioden, se specifikation på hur vi har beräknat. 

 



 
 
Byggkostnader 

I genomlysningen har vi använt av oss de kostnader vi har haft i våra projekt så långt. I kommande 
projekt har vi kalkylerat tillsammans med LINK arkitekter för att få en korrekt bild av kommande 
kostnader. Alla projekt kommer givetvis att upphandlas enligt LOU.  

Det finns risker med byggkostnader såsom saneringskostnader som vi aktivt arbetar med i alla våra 
projekt genom att göra miljöinventering i tidigt skede för att förhindra oförutsedda kostnader. Vi 
ställer hårda krav våra inhyrda entreprenörer och följer ständigt upp och utvärderar arbetet. Det 
finns risker med bristande upphandlingar som kan bli kostsamma. Vi har detta i vår 
internkontrollplan för att minimera extra kostnader. I internkontrollplanen säkerställs också att vi 
följer gällande lagar och regler. Handläggningstider är också en risk, får vi stillestånd i projekten kan 
det fördyra det projekten. Byggmarknaden är ytterligare en riskfaktor, beroende på konjunktur kan 
samma projekt bli avsevärt billigare eller dyrare, detta är svårt att råda över men enligt våra 
beräkningar är marknaden på väg nedåt, men att förutsäga hur den kommer se ut om fem till tio år 
oerhört svårt. 

 

Soliditet 

Bolaget har i sitt ägardirektiv ett soliditetskrav på 15%. Som lägst kommer bolagets soliditet att vara 
9,5% enligt långtidsprognosen. Detta under 2022 då omfattande renovering av kungsbroområdet 
medför stora lån och inte medför några intäkter fullt ut för än 2023. Detta projekt har kanske inte 
främst ett ekonomiskt syfte utan bolaget har fått uppdraget av andra anledningar såsom att bevara 
befintliga exteriör i byggnader och området. Efter 2023 så beräknas soliditeten succesivt öka och 
2030 nå målet på 15% igen. Åren efter sjunker soliditeten igen pga. stora renoveringar och ev. 
nybyggnation. Soliditeten hämtar sig igen till 15,03% under 2030. 

 

Ökad balansomslutning 

Bolaget kommer väsentligt öka sin balansomslutning men vi tillför uppskattningsvis ca 40 % mer 
bostadsarea. Konsekvensen av att bygga nytt och renovera befintligt bestånd är att vi får en ökad 
balansomslutning. 40 % ökad boarea får man ställa i relation till hur mycket lägre boarea det blir 
om vi får fastigheter i så dåligt skick att vi får riva dem. Vi kan sälja av visst äldre bestånd för att 
motverka en ökad balansomslutning eller ändra våra strategier. Vi kommer även att se över 
nedskrivningsbehovet som ger en minskad balansomslutning, när det blir aktuellt, se nästa stycke.  

 
Nedskrivning av tillgångar 

Under de senaste åren har bostadsbehovet ökat markant i flertalet av landets kommuner så även i 
Tidaholm. För att möta detta planeras nybyggnationen av lägenheter och ombyggnader hos många 
av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag.  



 
 
Sedan 2014 följer majoriteten av de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ett nytt regelverk 
för redovisning av anläggningstillgångar, det så kallade K3-regelverket. Mot bakgrund av detta har 
diskussioner uppkommit om att färdigställda projekt behöver skrivas ned.  
Ingen är betjänt av att nedskrivningar sker i onödan. Ingen kommer heller att ha förståelse den 
dagen det kommunala bostadsföretaget tar för stora risker med kommunens tillgångar som 
säkerhet. TBAB har ingen plan på nedskrivningar i genomlysningen men blir det aktuellt kommer vi 
givetvis att ta upp frågan för att se till bolagets och våra ägares bästa. 
 
Det finns en bra genomarbetad analys som innehåller en kort beskrivning av nedskrivningsreglerna, 
definitioner av aktuella begrepp och en genomgång av de olika stegen i en nedskrivningsprövning, 
se bilaga nedskrivning av fastighetsvärden. 
 
Hyresintäkter 

De flesta riskerna innebär ju någon form av ekonomisk påverkan och man får beakta att om flera av 
ovanstående kostnader ökar kommer det att krävas en högre hyresintäkt. Vi har i våra beräkningar 
endast en hyresjustering om 1,2% årligen. Hyresintäkten förhandlas med hyresgästföreningen och 
ökar våra kostnader kommer det att beaktas i kommande hyresförhandlingar. Detta motverkar ju 
den negativa ekonomiska påverkan i viss utsträckning.   
 
  



 
 
Planering: förvärv / nybyggnation / omställningsrenoveringar 

Fastighet/område  År      

Stallängens Bostad AB  2020 

Kaplanen 1 (Röda Skolan)  2021 - 2022 

Kungsbro 1 (Rosa Skolan)  2021 - 2022 

Samrealskolan  2023 

Kaplanen 1 Etapp 2  2025 

Kaplanen 1 Etapp 3  2030 

 

Planering: renovering befintligt bestånd 

Fastighet/område  År      

Kv. Brage   2020 

Kv. Björnen   2021 

Kv. Drott   2022 

Kv. Thule   2023 

Kv. Astern   2025 

Kv. Klockan   2028 - 2029 

Kv. Manhem   2031 - 2032 

 

Utöver dessa investeringskostnader i beräkningen är våra ordinarie investeringar med om 2 MSEK 
årligen. 

  



 
 
Förutsättningar för beräkningar: 

 Hyresintäkter är beräknade med en hyresjustering 1,2 % årligen, för renoveringar och 
indexuppräkning. Utgångshyra är 2020 års nivåer. 

 Fastighetskostnader är beräknade efter dagens utfall och med en korrigering för lägre drift 
och underhållskostnader pga. renovering som ger energieffektiviseringar och lägre 
fastighetskostnader. 

 Övriga kostnader är 2020 års nivå med en uppräkning på 1 % årligen. 
 Personalkostnader är 2020 års nivå med en uppräkning på 3 % årligen. 
 Utrangeringskostnader är beräknade utefter bokfört värde och korrigerats vid renoverings 

tillfälle. 
 Räntekostnader är beräknade för år 1 - 10 med 0,66% och år 11- och framåt är räntan satt 

till 2%. 
 Amortering sker i stort sett i samma takt som TBAB:s avskrivningar.  
 Skatten i beräkningen bygger på att vi använder det underskott som finns i bolaget och 

därefter är skatt på resultatet med i beräkningen. 
 Soliditetsberäkningen har tagits fram genom formeln: resultat och eget kapital dividerat 

med summan av det egna kapitalet, årets resultat och aktuell låneskuld. 
 Borgensavgift är beräknad efter dagens avgift om 0,35% x lånesumma, avgiften börjar på 

490 tkr och under 2035 beräknas den till 1318 tkr. 
 Uthyrningsgraden är beräknad till ca 99,3% enligt 2020 års nivå. 

 

 

Prognos långa räntor, Kommuninvest 2020-11-18 



 
 
Nyinvesteringar utefter vår långsiktiga plan ovan. Alla investeringskalkyler har dessa 
förutsättningar: 

 En beräknad investeringskostnad (från våra tidigare projekt) 15 000 kr/kvm för renovering, 
28 000 – 37 000 kr/kvm för omställningsprojekten samt 39 800 kr/kvm för nybyggnation. 

 Ränta, år 1-10 0,66% och år 11- och framåt 2%. 
 Avskrivningstider 30 år för renoveringsprojekten, omställningsprojekten 40 år och 

nybyggnation 50 år. 
 Drift och underhåll 300 kr/kvm på renoverade eller om/nybyggda fastigheter, befintligt 

bestånd 2020 års nivåer med en indexering om 1%. 
 Hyresnivåer 1100 kr/kvm för befintligt bestånd, 1300 kr/kvm för renoverat bestånd, 1500 

kr/kvm för omställnings och nybyggnadsprojekten med en indexering om 1%. 
 Uthyrningsgraden är beräknad till ca 99,3% enligt 2020 års nivå. 

 

 

Planerade investeringar under perioden 2020 - 2035, enligt tabell ovan. 
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Fastighetsvärde, värdering 2018 samt tillkommande investeringar ackumulerade. 

 

 

Prognos på vårt lånebehov under perioden 2020-2035 
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Amortering TBAB 

Kassaflödesanalysen över tidsperioden 2020 - 2035 medger att vi följer vår riktlinje om att amortera lån 
utefter avskrivningstider på de projekt och fastigheter som lånen avser.  

Vi kan med andra ord likviditetsmässigt göra de amorteringar vi har planerat i beräkningen, se diagram.  
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Avkastningskrav TBAB 

”7.3 Avkastningskrav 

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på 
bostadsmarknaden i Tidaholm med justering för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Bolaget 
ska generera en direktavkastning som ligger på omkring 5 procent. Med direktavkastning avses driftnetto i 
relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde (marknadsvärdet ska beräknas av extern part vart 
6:e år).” 

Utdrag ur ägardirektiv TBAB  

 

Värdering av fastighetsbeståndet är taget från extern värdering 2018 samt korrigerat för de 
fastigheter vi har förvärvat sedan 2018. Förvärvsvärdet har lagts till värderingen och kommande 
investeringsprojekt har adderats till fastighetsvärdet med investeringssumman. 

 

 

Avkastningskravet (omkring 5%) är beräknat utefter gällande ägardirektiv. Intäkter minus 
fastighetskostnader, Övriga kostnader och fastighetsskatt. Summan av dessa är dividerade med 
fastighetsvärdet. TBAB uppfyller avkastningskravet om ca 5 % under perioden fram till år 2035. 
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Soliditetsmål TBAB 

”7. Ekonomi  

7.1 Allmänt 

Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet tryggas. 
Avkastningen på Bolagets fastighetsbestånd ska vara affärsmässig och långsiktigt i nivå med liknande 
jämförbara bostadsföretag. 

Bolaget ska successivt öka sin soliditet så att den uppgår 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.” 

Utdrag ur ägardirektiv TBAB  

 

Det finns vissa utmaningar att nå soliditetsmålet under perioden fram till 2035, då vi har stora 
investeringsbehov under perioden. Vissa projekt drabbar soliditeten hårda än andra, exempelvis 
Rosa skolans omställningsrenovering. 

 

 

Soliditeten varierar beroende på planerade investeringar och lån, ser man framåt till 2035 beräknas 
soliditeten att bli uppåt 15,03 %. Detta uppfyller inte dagens ägardirektiv och därav kräver detta en 
förändring av något slag.  
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Hur kan TBAB uppfylla soliditetsmålet? 

 Vi kan göra ett aktieägartillskott med ca 15 MSEK för att nå soliditetsmålet under hela 
perioden fram till 2035. Ska moderbolaget TEAB ge detta tillskott kommer det att påverka 
TEAB:s soliditet negativt. Påverkan kommer att göra att vi går från dagens soliditet 21% till 
16% i TEAB. Soliditetsmålet i TEAB:s ägardirektiv är 15%. 

 Vilka krav har ägaren på bolaget, kan man acceptera en lägre soliditet framöver. Omkring 
10%? Finns det andra värde som är viktiga? 

 TBAB kan sälja fastigheter till ett värde om ca 15 MSEK. 
 Ny inriktning med TBAB, andra strategier och långsiktiga mål. 

 

Resultat TBAB 

 

Resultatet utveckling från dagens nivå om 1.3 MSEK till ca 4,2 MSEK under 2035. 

 

Bifogat finns en beräkningsfil med ovannämnda fakta som underlag till dokumentet. 

 

 

/Mattias Andersson, VD 

Tidaholms Bostads AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-28 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/397 

§ 92 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms bostads AB 
 
Lennart Axelsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 113 706 515 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

• Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att göra 
en riskbedömning av bostadsbolaget för att ge kommunfullmäktige 
faktaunderlag om bolagets stabilitet för kommande borgensbeslut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 219/2018 att fastställa Tidaholms Bostads 
AB:s borgensram till 97 306 515 kr, enligt listan nedan. 
 

 
 
Tidaholms Bostads AB har 2020-06-26 inkommit med begäran om kommunal 
borgen för förvärv av bolaget Stallängens Bostad AB, 559189-5353. Köpet 
uppgår till 16 400 000 kr och ska ske med lånefinansiering via Kommuninvest. 
Det innebär att den totala borgensramen skulle uppgå till 113 706 515 kr. 
Borgensramen 2018 uppgick till 56 394 015 kr. Det innebär att den ökat med 
57 312 500 kr på mindre än 2 år.  
 
Beslutsinstansen för ställningstagandet har ändrats i ärendet enligt 
kommunfullmäktiges beslut § 84/2020.  
 

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 
2018-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2019
NYA LÅN 

2019
AMORTERING 

2019
LÅNESKULD 
2019-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 71225 2019-10-18 9 768 557 0 0 -360 000 9 408 557
Kommuninvest 78729 2018-01-29 0 0 0 0 0
Kommuninvest 78915 2018-01-29 0 0 0 0 0
Kommuninvest 88294 2020-05-05 2 920 089 0 0 -146 000 2 774 089
Kommuninvest 90080 2020-08-22 10 375 000 0 0 -100 000 10 275 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 625 000 0 0 -300 000 17 325 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 15 705 369 0 0 -420 000 15 285 369
Kommuninvest 106786 10 000 000 -300 000 9 700 000
Kommuninvest 111098 5 000 000 -120 000 4 880 000
Kommuninvest 111099 6 700 000 -120 000 6 580 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 5 000 000 5 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 1 177 500 -99 000 1 078 500

56 394 015 0 27 877 500 -1 965 000 82 306 515

Budgeterad nyupplåning 2020  15 000 000
Summa låneskuld 56 394 015 0 27 877 500 -1 965 000 97 306 515
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-28 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 166/2020, 2020- 09-02, att som sitt 
ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget 
Stallängens Bostad AB.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 113 706 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, detta under förutsättning att 
kommunstyrelsen som ställningstagande har beslutat tillstyrka att 
Tidaholms Bostads AB förvärvar bolaget Stallängens Bostad AB.  

- Roger Lundvold (KD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda kommunens 
strategi för Tidaholms Bostad AB och att utreda kommunens 
finansiering av TBAB:s långsiktiga investeringsbehov till 2035 samt att 
konkurrensutsätta pris vid eventuellt förvärv av Stallängens Bostad AB.  

- Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt 
kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av bostadsbolaget för att 
ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets stabilitet för 
kommande borgensbeslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, kommunstyrelsens, 
Lundvolds yrkande om återremiss och Rohmans tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer först Lundvolds yrkande om återremiss under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.   
 
Omröstning begärs.  
  
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
  
JA: Ärendet ska avgöras idag  
  
NEJ: Bifall till Lundvolds yrkande om återremiss.  
  
Omröstningen utfaller med:  
JA: 30   
NEJ: 7  
AVSTÅR: 2  
  
Följande röstar JA: 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), Anders Johansson (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), 
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Cathrine Karlsson (S), Monica 
Karlén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Mimmi Pirttilä (S), 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-28 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Runo Johansson 
(L), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla 
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Krister Rohman (KD) 
  
Följande röstar NEJ: Birgitta Andersson (L), Roger Lundvold (KD), Ida 
Davidsson (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), 
Aili Räisänen (SD) 
 
Följande avstår: Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L) 
 
Ordföranden ställer därefter Rohmans tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 168/2020, ”Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms Bostads AB”, 2020-09-02 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads 

AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-07-30 
 Skrivelse ”Begäran av kommunal borgen och ställningstagande till 

förvärv av Stallängens Bostad AB 559189-5353”, TBAB:s VD Mattias 
Andersson, 2020-06-26 

 Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Bostad AB, 2020-03-26 
 Kommunfullmäktiges beslut § 135/2019, Beslut om borgensram för 

Tidaholms Bostads AB”, 2019-12-16 
 
Sändlista 
Tidaholm Bostad AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/416 

§ 6 Beslut - Kommunfullmäktiges ställningstagande till 
investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 
ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsens för Tidaholms Bostads AB (bolaget) har inkommit med begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande i två investeringsprojekt. Frågan rör 
investeringsprojekt ombyggnationen av fastigheterna Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 samt investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen.  
 
Enligt ägardirektivet för bolaget ska kommunfullmäktige yttra sig och ta 
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp 
per investeringsobjekt. Bolaget har därför inkommit med en begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Projekten finns beskriva i det bifogade 
beslutsunderlaget. 
 
Bolaget har även kommit in med förfrågan om kommunal borgen för hela 
investeringsbeloppet för båda projekten som uppgår till 81,0 miljoner kronor. 
Investeringsprojektet ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 uppgår till 55 miljoner kronor och investeringsprojekt renovering 
av Björnen uppgår till 26 miljoner kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ”Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i 
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns 
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av 
fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i 
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas. 
 
Kommunledningsförvaltningen framhåller även att det finns fler värden i 
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och 
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser 
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där 
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett 
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv 
plats att bo, verka och leva i. 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet § 139/2020 och beslutade att ärendet 
skulle delas upp i två ärenden vid behandlingen i kommunstyrelsen och 
därefter i kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att som ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
 

Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 139/2020 ”Kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och 
Björnen”, 2020-12-16 

 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande investeringar 
av Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-
04. 

 Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
2020-12-14. 

 Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - Tidaholms 
Bostads AB. 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms Bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar”, 2020-12-14. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/416 

§ 139 Beslut - Kommunfullmäktiges ställningstagande till 
investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och Björnen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att som ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 

• Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till ställningstagande vad gäller renoveringen av kvarteret 
Björnen  

• Arbetsutskottet beslutar att ärendet delas upp i två ärenden till 
kommunstyrelsen enligt ovanstående förslag till beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsens för Tidaholms Bostads AB (bolaget) har inkommit med begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande i två investeringsprojekt. Frågan rör 
renovering av kvarteret Björnen samt ombyggnationen av fastigheterna 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1.  
 
Enligt ägardirektivet för bolaget så ska kommunfullmäktige yttra sig och ta 
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp 
per investeringsobjekt. Bolaget har därmed inkommit med en begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Projekten finns beskriva i det bifogade 
beslutsunderlaget. 
 
Bolaget har även kommit in med förfrågan om kommunal borgen för hela 
investeringsbeloppet för båda projekten som uppgår till 81,0 miljoner kronor. 
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ”Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i 
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns 
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av 
fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i 
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas. 
 
Kommunledningsförvaltningen vill också framhålla att det finns fler värden i 
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och 
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser 
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där 
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett 
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv 
plats att bo, verka och leva i. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet förslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till ställningstagande vad gäller 
renoveringen av kvarteret Björnen  

- Ordföranden föreslår att ärendet delas upp i två ärenden till 
kommunstyrelsen enligt ovanstående förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande investeringar 

av Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-
04. 

 Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
2020-12-14. 

 Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - Tidaholms 
Bostads AB. 

 Tjänsteskrivelse - Tidaholms Bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar,” 2020-12-14. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-14 
 
Ärendenummer 
2020/416 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 i samband med beslut om  
utökning av kommunal borgen till Tidaholms bostads AB (Bolaget) ( § 
92/2020) att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av 
bostadsbolaget för att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets 
stabilitet för kommande borgensbeslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB. 2020-08-31 
 Ekonomisk genomlysning TBAB  2020–2035, 2020-11-20 
 Kommunfullmäktige beslut §92/2020 ”Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28 
 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet genom att begära in 
ekonomiska analyser och riskbedömningar från bolaget. Dessa har sedan 
revisions- och konsultföretaget PWC granskat. Underlaget från bolaget är 
benämnt under beslutsunderlag som, Ekonomisk genomlysning TBAB 
(rapporten). Rapporten är en ekonomisk utredning som bygger på den 
långsiktiga planen som styrelsen beslutat för bolaget. Bolagets långsiktiga 
ekonomiska beräkning i rapporten sträcker sig fram till 2035. Beräkningar och 
förutsättningar bygger på den långsiktiga planen och de mål som styrelsen för 
bolaget har beslutat om. Dessa återfinns i inledningen av rapporten. 
Rapporten har sedan granskats av  PWC som har gjort ett utlåtande av 
beräkningar och innehållet i rapporten. 
 
PWC har granskat bolaget beräkningar vid två tillfällen. Efter första tillfället 
gjordes ett antal förändringar och kompletteringar av bolagets rapport. 
Justering av inkomstskatt och ränteberäkningar är förändrade till den slutliga 
rapporten. 
 
PWC har i sin granskning lyft fram följande delar:  
 

1. Bolagets excelmodell är omfattande och komplex och speciellt 
anpassad till bolagets huvudscenario. 
Vår uppfattning är att beräkningarna inte går att utvärdera på ett enkelt 
sätt, exempelvis säkerställa att belopp är uttryckt i respektive års 
penningvärde. 
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Det är inte heller enkelt att, om så önskas, variera indata för att göra 
känslighetsanalyser. 
Mellan våra samtal har bolaget justerat beräkningarna för ränta och 
skatt vilket gör modellen mer rättvisande. 

 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att det är svårt att 
utvärdera de ekonomiska beräkningarna som är gjorda i rapporten. 
Förvaltningen anser dock att materialet är genomarbetat av bolaget och 
innehåller alla väsentliga delar som krävs för att kunna göra en bedömning av 
bolagets framtida ekonomiska förutsättningar. Viktigt att framhålla är att det är 
många antaganden i rapporten. Rapporten utgör endast ett möjligt  framtida 
scenario av bolagets framtida ekonomiska ställning, vilket kan förändras över 
den långa perioden som planen omfattar. 
 

2. Ägarens avkastningskrav uttrycks som driftnetto i förhållande till 
marknadsvärde.   
Bolagets beräkning av avkastning verkar förutsätta att alla 
personalkostnader är centrala kostnader och således inte påverkar 
driftnettot. Vi tror inte det är rimligt med så höga centrala kostnader i 
bolaget. Om del av personalkostnaderna är fastighetsadministration är 
beräknad avkastning överskattad. 
Det kan mot bakgrund av osäkerheter i avkastningsberäkningen vara 
lämpligt att ägaren och bolaget enas kring definition av och beräkning 
av driftnetto. 

 
Kommunledningsförvaltningen ser att bolaget har använt sig av den nu 
gällande modellen för beräkning av avkastningskravet.  
Kommunledningsförvaltningen anser att beräkningsmetoden är korrekt. Att 
använda en annan beräkning skulle inte vara rättvisande och inte gå att 
jämföra med nu beslutad modell avseende avkastningskravet. 
Kommunledningsförvaltningen anser dock att beräkningsmodellen för bolagets 
avkastningskrav bör ses över, vilket även bolaget framhåller. 
 

3. Bolagets planer är mycket omfattande. Enligt modellen ska bolaget 
tredubbla balansomslutningen och inledande lån om knappt 95 mkr 
ska öka till som högst 359 mkr år 2035 med i bästa fall oförändrad, och 
låg; soliditet. Bolaget skriver att det finns stora osäkerheter i olika 
antagande och att den långsiktiga planen kan komma att ändras om 
förutsättningarna ändras. 
Vi delar bolagets syn på osäkerheter och att strategin kan komma att 
behöva omprövas. 
Detta gör att ägarstyrning och dialogen mellan ägare och bolag blir än 
viktigare framöver. 
Jag tror därför att ägaren bör fundera på om nuvarande 
avkastningskrav fortsatt är ändamålsenlig med beaktande av bolagets 
expansionsstrategi. 

 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s bedömning att bolagets planer 
över perioden fram till 2035 är mycket omfattande. Låneskulden kommer öka 
upp till 359 miljoner kronor om alla delar verkställs. Detta samtidigt som 
soliditeten fortsatt är låg och inte kommer öka under perioden fram till 2035. 
 
Enligt bolagets ägardirektiv står bland annat följande: 
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3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet Bolaget ger moderbolaget möjligheter 
att på olika sätt agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
utveckling samt genom ett allmännyttigt bostadsföretag främja en god 
bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska aktivt verka för att 
skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en 
attraktionskraft och tillväxt. 
 
Detta ska bolaget göra genom att: 

• 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. 

 
Kommunledningsförvaltningen anser att bolagets långsiktiga plan är i linje 
med ägardirektivet, dock är viktigt att den långsiktiga planen revideras om de 
ekonomiska förutsättningar eller andra omvärldsförändringar sker.  
 
Enligt ägardirektivet så ska bolagets soliditet uppgå till 15% detta mål kommer 
inte bolaget att uppnå under perioden. Att under perioden där bolaget är inne i 
en period med mycket investeringar uppnå soliditetsmålet på egenhand ser 
kommunledningsförvaltningen som svårt. Här behöver ägaren ta ställning till 
detta och vidta en åtgärd. Detta skulle kunna vara att: 

1. skjuta till ett aktieägartillskott till bolaget (krävs en juridisk 
genomgång att detta sker i enlighet med lagen) 

2. godkänna en lägre soliditet under perioden 
3. ställa kravet på bolaget att minska investeringsbehovet och ändra 

den långsiktiga planen 
 
Kommunledningsförvaltningen delar PWC:s syn på vikten av dialog mellan 
ägaren och bolaget. Kommunledningsförvaltningen anser att dialogen bör 
intensifieras under denna period då bolaget ska genomföra ett antal större 
investeringar. 
 

4. Värdeförändringar är en viktig del av totalavkastningen för 
fastighetsbolag men ingår inte i avkastningskravet eller i 
avkastningsberäkningen. 
Vi har noterat att antaganden för nyproduktion ger en inledande 
direktavkastning om cirka 3 % (hyra 1 500 kr/m², drift och underhåll 
300 kr/m² och projektkostnad 39 800 kr/m²) vilket är väsentligt lägre än 
såväl ägarens avkastningskrav som vad som får anses normalt på 
lokala marknaden.  
Då bolaget i modellen jämställer investeringsbelopp med 
marknadsvärde är det särskilt viktigt att bedöma framtida 
nedskrivningskrivningsprövningar.  
Redan en måttlig nedskrivning kan bli kännbar för bolaget då det egna 
kapitalet är mycket lågt i förhållande till planerad projektvolym. 
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Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är viktigt att bolaget ser 
över om nedskrivning behöver genomföras i samband med varje projekt och i 
samband med bolagets årsbokslut. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
På grund av bolagets omfattande planer rekommenderar 
kommunledningsförvaltningen att projekten beslutas och genomförs etappvis. 
Det är viktigt att beakta att den långsiktiga plan som bolaget har beslutat om 
inte bör ses som en färdig plan där allt måste genomföras. Beroende på hur 
omvärlden förändras och hur väl projekten genomförs bör ett nytt 
ställningstagande genomföras inför varje nytt projekt inom bolaget. En tydlig 
dialog mellan bolaget och ägaren måste finnas där ägaren är tydlig med vilka 
förväntningarna och krav på bolaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ägaren att: 

1. Initiera ett ärende under 2021 där kommunstyrelsen, i dialog med 
bolaget, får i uppdrag att se över avkastningskravet 

2. Intensifiera dialogen mellan ägaren och bolaget under perioden då ett 
flertal större investeringsprojekt ska genomföras. I dialogen måste 
också soliditetsmålet diskuteras och hanteras.  

3. Besluten gällande vilka projekt som ska genomföras sker etappvis. 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till alla investeringsprojekt som 
överskrider 200 prisbasbelopp. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna 

 
Sändlista 
TEAB 
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Renovering Kv. Björnen 

Vi avser att renovera Kv. Björnen, renoveringen omfattar 48 hyreslägenheter. Då vi är i ett tidigt skede finns 
ingen klar projektbeskrivning på renoveringen. Tidplan för projektet är beräknad till slutet 2021 eller under 
2022 beroende på flera olika faktorer. Byggnaderna medför en något mindre omfattande renovering vilket 
resulterar i en lägra boendekostnad efter renovering. Vi tummar givetvis inte på standarden i lägenheterna. Vi 
ser ett stort värde att kunna ha en varierande hyresnivå på våra fastigheter, vi ska ha ett boende för alla. 
Hyresnivån beräknas bli något lägre än tidigare renoverade område och detta sätter vi stort värde på.  

Vi kommer att renovera upp samtliga lägenheter genom dessa delar: 

• Takbyte 
• Toaletter/badrum renovering 
• Köksbyte 
• Vitvaror 
• Avlopp relinas (hus 3 och 5) 
• Alla Ytskikt 
• Ny el 
• Ytskikt trappuppgångar 
• Nya lägenhet och ytterdörrar 
• Passagesystem entré 
• Inredning garderober mm 
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Kaplanen Etapp 1 

Tidaholm Bostad AB  

 
 

Rambeskrivning – Bygg 

• ABT06 
 

• Beskrivningen ansluter till AMA Hus 18 
 

• Status FHK 
• Datum 2020-12-03 



 

 

•    Rev X 

• INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
•  

• 01.......................................................................................... SAMMANSATTA BYGGDELAR 6 

• 1 .......................... UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, 
GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONERFEL! BOKMÄRKET ÄR INTE 
DEFINIERAT. 

• 13..................................................... LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 13.G ..................... TERMISK ISOLERING I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 15............................................................................................... GRUNDKONSTRUKTIONER FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 15.S ........................................................................GRUNDKONSTRUKTIONER FÖR HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 2 ................................................................................................................................. BÄRVERK FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 27.................................................................................................. BÄRVERK I HUSSTOMME FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 27.B ..................................................................................................... STOMINNERVÄGGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 27.C..................................................................................................... STOMYTTERVÄGGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 27.D............................................................................................................. PELARSTOMMAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 27.E ................................................................................................................ BALKSTOMMAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 27.F ............................................................................................................... STOMBJÄLKLAG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 27.G ................................................. YTTERTAKS- OCH YTTERBJÄLKLAGSSTOMMAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 4 ............ RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH 
RUMSKOMPLETTERINGAR ................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 40SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT 
OCH RUMSKOMPLETTERINGAR ......... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 41........... KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH 
YTTERBJÄLKLAG ................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 41.B ............................................................ KOMPLETTERANDE BÄRVERK I YTTERTAK FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 41.C........................... YTTERKLIMATSKÄRMAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 41.D........................... INNERKLIMATSKÄRMAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 



 

 

• 41.E ............. ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 41.F ........................... KOMPLETTERINGAR TILL YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 42................. KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 42.B ................................................................... YTTERKLIMATSKÄRMAR I YTTERVÄGG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 42.C.................................................................... INNERKLIMATSKÄRMAR I YTTERVÄGG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 42.D...................................................... ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 42.E ........................................................................... YTTERVÄGGSKOMPLETTERINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 42.Z ...................... ÖVRIGA KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 
YTTERVÄGG ......................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 43.............................................................................. INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 43.C.................................................... INNERVÄGGAR (EJ STOMINNERVÄGGAR) OCH 
ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR ......... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 43.CB ........................................................... INNERVÄGGAR (EJ STOMINNERVÄGGAR) FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 43.CB/20 ................... INNERVÄGGAR (EJ STOMINNERVÄGGAR) – MURVERK, PUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 43.D........... BJÄLKLAGSÖVERBYGGNADER OCH ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 43.E .......................................................................................................................... INNERTAK FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 44........................................................................................................... INVÄNDIGA YTSKIKT FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 44.B ............................................................................. YTSKIKT PÅ GOLV OCH TRAPPOR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 44.C..................................................................................................... YTSKIKT PÅ VÄGGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 44.D.................................................................................................. YTSKIKT PÅ INNERTAK FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 45.................................................................................................. HUSKOMPLETTERINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 45.B ...................................................................... UTVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 45.C....................................................................... INVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 46............................................................................................... RUMSKOMPLETTERINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 46.A ............................................................ SAMMANSATTA RUMSKOMPLETTERINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 



 

 

• 46.B .................................................................................................................. INREDNINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 46.C............................................................................................................... UTRUSTNINGAR FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 49ÖVRIGA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH 
RUMSKOMPLETTERINGAR ................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 49.B .................................................................................................................. SCHAKT I HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• BFÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 
RIVNING, RÖJNING M M ...................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• BBC ................................................................................................ UNDERSÖKNINGAR O D FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• BD ...................................................................................................... SANERINGSARBETEN FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• BDS ................................................................................. SANERINGSARBETEN FÖR HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• BE ............................................................... FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• BEC ................................................................................................................ DEMONTERING FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• BED .............................................................................................................................. RIVNING FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• Generella rivningar utvändigt                                                                                                             
Takbeklädnad och takavvatting rivs ........ FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• Generella rivningar invändigt                                                                                                           
Innerväggar, delar av innerväggar (där väggar av tegel förekommer), dörrar, 
glasparter, golvmattor, golvöverbyggnader, skivor/akustikundertak och 
inredningar. Utöver i handling redovisade rivningar hänvisas TE att jämföra A-
ritningarnas planer före ombyggnad respektive planer visande utförande efter 
ombyggnad samt respektive installatörers handlingar. .. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE 
DEFINIERAT. 

• BEE .................................................................................................................... HÅLTAGNING FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• Y ........................................................ MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• YSB ............................................................................MÄRKNING, SKYLTNING M M I HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• YSC ............................................................... KONTROLL OCH INJUSTERING M M I HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• YSD ............................................................................................. IDRIFTSÄTTNING AV HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• YSD ............................................................................................. IDRIFTSÄTTNING AV HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• YSK ...................................................................... TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• YV ... MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV VERKSAMHETSANKNUTNA 
INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 



 

 

• Z......................... DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• ZS .......... DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D I HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• ZSB ........................................................................................... TÄTNING AV FOGAR I HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• ZSC ......................................................................TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS FEL! 
BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

• 



 

 

  

• Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 18 
 

• Orientering om projektet 
• Objektet består av två äldre skolbyggnader, Kungsbroskolans Röda samt 

Rosa skolbyggnader, som avses byggas om till flerfamiljshus. Samt utvädig 
miljöer med nya parkeringsplatser, carportar med förrådsdel 

• Skolbyggnaderna är belägna i centrala Tidaholm mellan Östra 
Drottninggatan i söder och Rådhusgatan i norr. 
 

• Byggnadernas exteriör anses vara bevarandevärda och är skydda med 
”varsamhetsbestämmelser (k1, k2, k3, k4, k5) samt rivningsförbud lilla q1 
och q2” i detaljplanen, särskilt värdefull byggnad avses enligt PBL 8 kap 13§.  

• ”Byggnaderna anses särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärlig synpunkt och får därför inte förvanskas” 
 

• 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR  
 

• Denna Rambeskrivning avser byggnadsarbeten vid om- och tillbyggnad av 
utbildningslokaler till lägenheter i Röda skolan samt Rosa skolan. 

• I Rosa skolan byggs lägenheter på två plan, 5 lägenheter i entréplanet samt 
1 lägenhet plan 2. 

• I Röda skolan byggs 20 lägenheter fördelat på 3 plan, befintliga trapphus 
förses med hissar. Röda skolan placeras UC i källaren. 

• Erforderliga byggnads- och rivningsarbeten för installationer såsom 
håltagning, efterlagning, ljud- och brandtätningar mm skall utföras. 

• Texten i denna rambeskrivning anger beställarens krav på avseende 
utformning och kvalité. 

• Det åligger entreprenören att utföra fullt färdiga och funktionella bygg- och 
installationsdelar – entreprenören skall upprätta kompletterande 
beräkningar/beskrivningar/ritningar, anskaffa material/varor och utföra 
arbeten i erforderlig omfattning för entreprenadens genomförande. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



    
    Tidaholm 2020-12-10 
 
 
    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande 
 
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande gällande renovering och ombyggnad av Kaplanen 1, Kungsbro 1 och 
renovering av Kv. Björnen. 
 
Ombyggnad: 
Investeringen avser ombyggnad av Röda och Rosa skolan, Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
Ombyggnaden kommer att rendera i 26 nya hyreslägenheter och samt iordningställandet av 
ytterområdet på fastigheterna. 
 
Beräknad kostnad för Kaplanen 1 är 37.800.000 kr inkl. ombyggnad och markarbete. 
 
Beräknad kostnad för Kungsbro 1 är 17.200.000 kr inkl. ombyggnad och markarbete. 
 
Renovering: 
Investering för renovering av Kv. Björnen omfattar 48 hyreslägenheter. TBAB planerar att 
renovera på ett något mindre omfattande sätt än tidigare renoveringar. Byggnaderna på 
området medger detta utan att för den delen minska på boende kvalitén för våra hyresgäster. 
 
Beräknad kostnad för Kv. Björnens renovering är 26.000.000 kr. 
 
TBAB begär härmed Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande kring 
ombyggnad av Kaplanen 1, Kungsbro 1 och renovering av KV. Björnen som renderar i 
en investering om 81 MSEK.  
 
 
 
 
Tidaholms Bostads AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 
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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 
2020-12-04 
 
Ärendenummer 
2020/416 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kommunfullmäktiges ställningstagande 
investeringar av Tidaholms bostads AB 
 
Ärendet 
Styrelsens för Tidaholms bostads AB (bolaget) har inkommit med begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande i två investeringsprojekt. Frågan rör 
renovering av kvarteret Björnen samt ombyggnationen av fastigheterna 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 
 
Beslutsunderlag 
 Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och kungsbro 1. 

2020-12-14 
 Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - Tidaholms 

Bostads AB 
 Tjänsteskrivelse - Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 

förutsättningar, 2020-12-14 
 
Utredning 
Enligt ägardirektivet för bolaget så ska kommunfullmäktige yttra sig och ta 
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp 
per investeringsobjekt. Bolaget har därmed inkommit med en begäran om 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Projekten finns beskriva i det bifogade 
beslutsunderlaget. 
 
Bolaget har även kommit in med förfrågan om kommunal borgen för hela 
investeringsbeloppet för båda projekten som uppgår till 81,0 miljoner kronor. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ” Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i 
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns 
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av 
fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i 
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas. 
 
Kommunledningsförvaltningen vill också framhålla att det finns fler värden i 
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och 
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser 
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där 
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det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett 
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv 
plats att bo, verka och leva i. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunledningsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
 

 
 
 
Sändlista 
TBAB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/352 

§ 8 Beslut om utökad borgensram för TBAB, pga Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 317 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Bostads AB har kommit in med begäran om utökad borgensram. 
Utökningen avser ombyggnation av fastigheter på Kungsbroområdet, 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1 samt renovering av kvarteret Björnen.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 140/2020 att dela upp ärendet i dels ett ärende 
som gäller Kaplanen 1 och Kungsbro 1, dels ett ärende som gäller Björnen. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 317 
515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 140/2020 ”Beslut om utökad borgensram för 

TBAB, pga Kaplanen 1, Kungsbro 1 och Björnen”, 2020-12-16.  
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-12-01. 
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2020/352 

§ 140 Beslut om utökad borgensram för TBAB, pga Kaplanen 1, 
Kungsbro 1 och Björnen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 317 
515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1 

• Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut vad gäller att såsom för egen skuld ingå borgen 
för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser för renoveringen av 
kvarter Björnen 

• Arbetsutskottet beslutar att ärendet delas upp i två ärenden till 
kommunstyrelsen enligt ovanstående förslag till beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget har även kommit in med begäran om utökad borgensram. Utökningen 
avser ombyggnation av fastigheter på Kungsbroområdet, Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 samt renovering av kvarteret Björnen. 
 
Förslag till beslut 

• Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 192 317 
515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1 samt renovering av 
kvarteret Björnen. 

• Ordföranden föreslår arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 166 317 515 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som 
ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1 

• Ordföranden föreslår arbetsutskottet överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut vad gäller att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser för 
renoveringen av kvarter Björnen 

• Ordföranden föreslår att ärendet delas upp i två ärenden till 
kommunstyrelsen enligt ovanstående förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-12-01. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-01 
 
Ärendenummer 
2020/352 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Borgensram Tidaholms bostad AB 
 
Ärendet 
Bolaget har även kommit in med begäran om utökad borgensram. Utökningen 
avser ombyggnation av fastigheter på Kungsbroområdet, Kaplanen 1 och 
Kungbro 1 samt renovering av kvarteret björnen. 
 
 
Utredning 

 
 
Investeringen på kungsbroområdet är uppdelat över två år, där 17,0 miljoner 
kronor ska lånas upp under 2021 och resterande del på 38,0 miljoner kronor 
lånas upp år 2022. Hela beloppet på 55,0 miljoner kronor kräver kommunal 
borgen, därav bör beslutet för båda åren fattas vid samma tillfälle. 
Renoveringen av kvarteret Björnen är planerad till år 2021.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte påverka barn i direkt mening.  
 
Utrednings slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen anser att om kommunfullmäktige som 
ställningstagande tillstyrker Tidaholms bostads AB:s ombyggnation av 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1 samt renoveringen av kvarter Björnen så bör 
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Tidaholms kommun gå i borgen för dessa lånen. Detta för att skapa bättre 
villkor för Tidaholms bostads AB. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 192 317 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning av 
Kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
ombyggnationen av Kaplanen 1, Kungbro 1 samt renovering av 
kvarteret Björnen. 

 
Sändlista 
TBAB 
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2020/294 

§ 5 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att inte 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen. 
 

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 
namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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 
är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar 
något förslag till beslut i den delen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-11-04 (§ 220/2020) och 
beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen för klargörande av 
kostnaderna och framtagande av en preliminär tidplan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram och presenterat en 
preliminär tidsplan och en specificerad budget för folkomröstning för 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

- Lena Andersson (S), Anna-Karin Skatt (S), Anna Zöögling (S), Bengt 
Karlsson (S), Hajrudin Abdihodzic (V) föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att inte genomföra en 
folkomröstning gällande bevarande av det särskilda boendet 
Lindängen.  

- Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD), 
Peter Friberg (M), Mikael Hallin (C) föreslår kommunstyrelsen föreslå 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-13 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

kommunfullmäktige besluta att genomföra en folkomröstning gällande 
bevarande av det särskilda boendet Lindängen 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Anderssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 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. 

 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. 
 
Reservation 
Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD), Peter 
Friberg (M), Mikael Hallin (C) reserverar sig mot beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/294 

§ 147 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet lämnar över frågan till kommunstyrelsen utan 
ställningstagande. 

 
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.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-04 (§ 220/2020) att återremittera 
ärendet för klargörande av kostnaderna och framtagande av en preliminär 
tidplan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en preliminär tidsplan och 
en specificerad budget för folkomröstning. I budgeten har ytterligare en post 
tillkommit efter återremissen, för utskick av röstkort vilket kommunen måste 
ombesörja. Det innebär att den preliminära budgeten för en eventuell 
folkomröstning har ökat. 
 
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av 
tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet 
Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19. 
 
 
Förslag till beslut 

- Då frågan är rent politisk lämnar kommunledningsförvaltningen inte 
något förslag till beslut i frågan om folkomröstning ska hållas eller inte. 

 
- Ordföranden föreslår att arbetsutskottet lämnar över frågan till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 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. 

 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 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. 
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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 
2020-11-16 
 
Ärendenummer 
2020/294 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om folkomröstning gällande särskilda 
boende Lindängen efter återremiss 
 
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.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-04 (§ 220/2020) att återremittera 
ärendet för klargörande av kostnaderna och framtagande av en preliminär 
tidplan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en preliminär tidsplan och 
en specificerad budget för folkomröstning. I budgeten har ytterligare en post 
tillkommit efter återremissen, för utskick av röstkort vilket kommunen måste 
ombesörja. Det innebär att den preliminära budgeten för en eventuell 
folkomröstning har ökat. 
 
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av 
tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet 
Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19. 
 
Beslutsunderlag 
 Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning, 

huvudregistrator Marie Anebreid. 
 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. 
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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 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Då frågan är rent politisk lämnar kommunledningsförvaltningen inte 
något förslag till beslut i frågan om folkomröstning ska hållas eller inte. 

 
Om kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att folkomröstning 
ska hållas:  

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
budgetera 530 tkr för genomförande av folkomröstningen. Medel tas 
från budget för oförutsedda medel för Tidaholms kommun. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Valnämnden 



Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning 

Tid Händelse Kommentar Status 
    

 Ta fram budgetförslag för 
valnämnden 

Förvaltningsekonom/ 
kanslichef 
 

 

     
Meddela 
löneavdelningen att 
ordförande och vice 
ordförande i valnämnden 
ska ha arvode under året 

Se 
arvodesreglemente 

 

    
 Kontakta leverantör 

angående hämtning och 
sortering av förtidsröster 

  

     
Se över 
delegationsordningen 

Kanslichef  
 

Se över reglemente Kanslichef  
    
 Kontakta leverantör av 

förtidsröstning   

 Besiktiga vallokaler 

Deltagare 
ordförande, vice 
ordförande 
valnämnden, 
valsamordnare, 
representanter från 
kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 
Checklista vallokaler 

 

 
Boka vallokaler 
förtidsröstning 
institutionsröstning 

Boka ev dag före och 
efter valdagen för 
iordningställande. 
(Ev använda 
ambulerande 
röstmottagare till 
instituitionsröstning) 

 

 
Valnämndssammanträde Se rutin Val i 

Tidaholm för vilka 
beslut som behöver 
fattas. 

 

 
Inventera valmaterial 
samt gå igenom skärmar, 
valurnor etc. 

  

    
 



  
Boka lokal för utbildning 
av röstmottagare – 
förtidsröstning och 
vallokal 

  

 
    
 Möte med representant 

för förtidsröstning Valsamordnare  

 
Skapa e-tjänst för 
anmälan som 
röstmottagare 

Tänk även på 
ersättare 

 

 Ta fram en risk- och 
sårbarhetsanalys 

Valkansli och 
säkerhetssamordnare 

 

 Ta fram en 
säkerhetsanalys 

Valkansli och 
säkerhetssamordnare 

 

 Beställa valmaterial från 
valmyndigheten 

  

     
Valnämnds-
sammanträde 

Se rutin Val i 
Tidaholm för vilka 
beslut som behöver 
fattas. 

 

    

 
Stäm av med 
kommunikatörerna om 
deras medverkan under 
valdagen 

 

 

 
Boka två av 
kommunens bilar till 
valdagen 

 
 

 
Boka lokal till 
valnämnden under 
valhelgen 

 
Fredag till måndag 
 

 

 Sammanställ 
röstmottagare  

 
 

  

  

Dagen för 
folkomröstningen ska 
ske efter samråd med 
den centrala 
valmyndigheten. 
Samrådet ska ske 
senast tre månader 
innan 
omröstningsdagen.  
 

 

    
 Förbereda 

utbildningsmaterial till   



utbildning av 
röstmottagare 

Senast 60 
dagar före val 

Meddela 
valmyndigheten (e-post) 
om vallokaler och 
öppettider 

 
  

 

Senast 60 
dagar före val 

Avtal med tryckeri som 
ska trycka valsedlar och 
röstlängder 

 
 

Senast 60 
dagar före val 

Beställ valsedlar hos 
avtalat tryckeri   

 Testtrycka valsedlar på 
tryckeri   

 Trycka valsedlar    
Skicka ut inbjudan 
angående utbildning till 
röstmottagare 
förtidsröstning 

  

 
Eventuellt valnämnds-
sammanträde 

Se rutin Val i 
Tidaholm för vilka 
beslut som behöver 
fattas. 

 

    

2 månader före 
valdag 

Skicka ut inbjudan 
angående utbildning till 
röstmottagare vallokal 

 
 

2 månader före 
valdag 

Förbered valsidor på 
hemsidan och i sociala 
medier 

 
 

2 månader före 
valdag 

Boka utkörning av 
skrymmande valmaterial 
till vallokaler och 
förtidsröstningslokal 

Ordförande valdistrikt 
hämtar övrigt material 

 

2 månader före 
valdag 

Skicka kallelse till träff 
med ordförande och 
vice ordförande i 
valdistrikt 

 

 

2 månader före 
valdag 

Boka lokal till träff med 
ordförande och vice 
ordförande 

 
 

2 månader före 
valdag 

Ta fram 
informationsmaterial till 
valdagen 

Skyltar 
Pilar 
Trottarpratare 
Affischer 
Informationspärm till 
samtliga vallokaler inkl 
röstningslokal. 
 
Ta hjälp av 
kommunikatör 

 



    
1,5 månad före 
valdag  

Träff/utbildning med nya 
ordförande och vice 
ordförande i valdistrikt 

  

    
1månad före 
valdag Trycka röstkort   

1 månad före 
valdag Trycka röstlängder   

1 månad före 
valdag Skriva ut adressetiketter   

1 månad före 
valdag Paketera röstkort   

Senast 25 
dagar innan 
valdag 

Skicka ut röstkort  
 

1 månad före 
valdag 

Boka fika till utbildning 
med röstmottagare 

  

1 månad före 
valdag 

Beställ fika till träff med 
ordförande och vice 
ordförande 

 
 

1 månad före 
valdag  

Information om valet till 
växeln 

  

1 månad före 
valdag 

Skriva och skicka 
underlag för annonser 
och kungörelser 

Ta hjälp av 
kommunikatör 

 

1 månad före 
valdag 

Träff/utbildning med 
ordförande och vice 
ordförande i valdistrikten 

Se förslag 
dagordning 
träff/utbildning 
ordförande/vice 
ordförande 

 

1 månad före 
valdag 

Sammanställ 
kontaktuppgifter till 
valnämnd 
röstmottagare, 
förvaltningen och lokaler 

  

1 månad före 
valdag 

Ta reda på vem som är 
kontaktperson till IT-
support under valdagen 

Skrivare, telefoni och 
datasystem. 

 

1 månad före 
valdag 

Utbilda röstmottagare   

1 månad före 
valdag 

Boka smörgåstårtor till 
vallokalerna, 
förtidsröstningen och 
valnämnden 

  

1 månad före 
valdag 

Meddela Samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
vilka vallokaler inkl. 
röstningslokal som 
används 

  



1 månad före 
valdag 

Besluta om vilka röster 
som ska sparas till 
valnämndens 
preliminära rösträkning 
(onsdagsräkningen) 

Institutionsröster 
boende 
Underkända 
förtidsröster 
Brevröster 
Ambassadröster 
Kommunexterna som 
kommer efter valet 
Förtidsröstningen 
valdagen 
 

 

1 månad före 
förtidsröstning-
ens första dag 

Utbilda förtidsröstmottagare  
 

1 månad före 
förtidsröstning-
ens första dag 

Schema för kanslipersonal 
under valperioden 

Jourschema under 
förtidsröstningen 

 

    
2 veckor före 
förtidsröstninge
ns första dag 

Packa valmaterial till 
förtidsröstning 

Valmaterial packlista 
röstningslokal 

 

    

Dagen före 
förtidsröstning-
ens första dag 

Utkörning av valmaterial 
och skrymmande 
valmaterial till 
förtidsröstning 

 

 

    
2 veckor före 
valdag 

Förbered arvodeslapp 
röstmottagare   

    

2 veckor före 
institutionsröstni
ngen 

Packa valmaterial till 
institutionsröstning 

Valmaterial packlista 
institutionsröstning 
(Ev använda 
ambulerande 
röstmottagare till 
instituitionsröstning) 

 

2 veckor före 
valdag 

Packa valmaterial till 
vallokaler 

Valmaterial packlista 
vallokal 

 

2 veckor före 
valdag 

Packa valmaterial till 
reservlokal 

Valmaterial packlista 
vallokal 

 

2 veckor före 
valdag 

Packa valmaterial till 
valnämnden 

Valmaterial packlista 
valnämnden 

 

    

Dagligen under 
förtidsröstnings
perioden 

Mottagning och registrering 
av dagliga 
röstningsrapporter från 
förtidsröstningslokalen 

  

 

Dagligen under 
förtidsröstnings
perioden 

Ta emot och sortera 
förtidsröster 

Leverantör av 
tjänsten ta emot 

 



och sortera 
förtidsröster 

    

Dag för 
institutions-
röstning 

Finnas på plats på kontoret 
för utskrivning av röstkort 
(gäller anstalten) 

Utskrifter sker på 
äldreboende, 
kontrollera skrivare 
innan. 
(Ev använda 
ambulerande 
röstmottagare till 
instituitions-
röstning) 

 

Dag för 
institutionsröst-
ning 

Utkörning av skrymmande 
valmaterial till 
institutionsröstningen 

(Ev använda 
ambulerande 
röstmottagare till 
instituitions-
röstning) 

 

Dag för 
institutionsröst-
ning 

Mottagning av röster och 
valmaterial 

(Ev använda 
ambulerande 
röstmottagare till 
instituitions-
röstning) 

 

Dag för 
institutionsröst-
ning 

Registrering av antal röster  
 

(Ev använda 
ambulerande 
röstmottagare till 
instituitions-
röstning) 

 

    
1 vecka före 
valdag 

Kommunens 
instagramkonto   

1 vecka före 
valdag 

Kallelse till valnämndens 
onsdagsräkning   

1 vecka före 
valdag Utskrift av rapportblanketter    

1 vecka före 
valdag 

Utkörning av skrymmande 
valmaterial till vallokaler 

På fredagen före 
valet, någon måste 
ta emot materialet 

 

    
1 vecka före 
valnämndens 
preliminära 
rösträkning 

Kungöra valnämndens 
preliminära rösträkning på 
kommunens hemsida och 
via annons i lokaltidning.  

  

    

Fredag före 
valdag Utkörning av valmaterial 

Röstlängderna 
körs ut på 
valdagsmorgonen. 

 

    

Valdag Sortering, paketering och 
försegling av förtidsröstning 

Sköts ev av extern 
leverantör. 

 



inför utkörning till 
vallokalerna på valdagen 

Valdag 
Leverans av förtidsröster 
och röstlängder till 
vallokalerna 

Valnämnden 
levererar till 
samtliga vallokaler 

 

Valdag Förbereda mottagning från 
val/röstlokaler på valnatten   

    
Måndag efter 
valdag 

Gå igenom röd kasse från 
valdistrikten   

Måndag efter 
valdag 

Hämta skrymmande 
valmaterial i vallokaler   

Måndag efter 
valdag 

Sortera kommunens röster 
från institutionsröstning   

    

Mån-ons efter 
valdag 

Förberedelse inför 
onsdagsräkning ex 
blanketter, valurna 

Valmaterial 
packlista för 
valnämndens 
preliminära 
rösträkning 

 

Mån-ons efter 
valdag 

Mottagning och sortering av 
förtidsröster   

Mån-ons efter 
valdag 

Rapportera inkomna 
förtidsröster    

    
Onsdag efter 
valdag Onsdagsräkning Manual från 

Valmyndigheten 
 

Onsdag efter 
valdag 

Sammanställ resultatet 
efter onsdagsräkning   

Onsdag efter 
valdag 

Arkivera omslag med 
budkuvert (ytterkuvert för 
budröstning) 

 
 

    

Veckan efter 
valet 

Gå igenom arvodeslappar 
och lämna till 
löneavdelningen. 

 
 

Veckan efter 
valet 

Skicka ut e-
postmeddelande om 
önskan av synpunkter på 
valarbetet samt tacka för 
insatsen. 

 

 

    
Månaden efter 
valet 

Kontrollera att skrymmande 
valmaterial är helt.   

Månaden efter 
valet 

Kontrollera om posten har 
utfört tjänsten enligt offert, 
stäm av med posten/gör en 
utvärdering 

 

 



 

 
 

Månaden efter 
valet 

Träff med ansvarig för 
förtidsröstningen   

Månaden efter 
valet Valnämndssammanträde 

Uppföljning av 
inkomna 
synpunkter och 
budget 

 

Månaden efter 
valet 

Arkivering enligt 
dokumenthanteringsplan   
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PM 
2020-08-19 
 
Ärendenummer 
2020/294    
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Preliminär tidsplan kommunal folkomröstning efter folkinitiativ  
 
Ärendet 
2 § lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar 
 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

 
Dagen för folkomröstningen ska ske efter samråd med den centrala 
valmyndigheten. Samrådet ska ske senast tre månader innan 
omröstningsdagen.  
 
Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att 
genomföra folkomröstningen.  
 
Av förarbetena (prop. 1993/93:188 s. 109) framgår följande. I lagen har 
angivits att besluten ska fattas i anslutning till att fullmäktige beslutar om att 
hålla en folkomröstning. Detta medger fullmäktige att vid ett sammanträde 
fatta beslut om folkomröstning och att efter vederbörlig beredning vid ett 
senare sammanträde fatta övriga beslut.  
 
Tidsplan (datumen är exempel och under förutsättning att nödvändiga politiska 
beslut fattas) 
 
Beslut om folkomröstning ska hållas eller inte 
KS 2021-01-13 
KF 2021-01-25 
 
Om KF beslutar att folkomröstning ska hållas ska följande beslut samt 
föreskrifter för valet fattas vid ett senare sammanträde: 

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
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6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 
 
Tidsplan för dessa beslut samt föreskrifter 
Beredning av förvaltningen ca en månad (färdigberett v. 9) 
Valnämnd v. 10 
KSAU 2021-03-24 
KS 2021-04-07 
KF 2021-04-26 
 
Tidsplan för att genomföra folkomröstningen 
Förvaltningen bedömer att fyra- fem månader krävs för förberedelsearbete 
innan valdagen från KF:s beslut, se förvaltningens sammanställning av 
händelser att genomföra inför och under en folkomröstning. Då stora delar av 
juli och augusti är semesterperiod för förvaltningen innebär det ytterligare 
tidsåtgång. Tidigast möjliga datum för valdag (med förtidsröstning 
dessförinnan) är därmed i mitten av oktober. Närmare datum kan inte anges 
då samråd måste ske med Valmyndigheten. 
 



Specifikation till budget för folkomröstning

Kostnader Belopp

Personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter 260 000
Arvode till röstmottagare (45 röstmottagare) 220 000
Politiska arvoden 30 000
Övertidskostnader tjänstemannaorganisation 10 000

Lokalhyror 20 000
Lokalhyra för 3 vallokaler (5000 kr/vallokal) 15 000
Övriga kostnader vallokaler 5 000

Kostnad för annonsering och information 100 000
Kostnad för 2 annonser i lokala medier (5000 kr/annons) 10 000
Utskick av 10.000 röstkort (porto och kuvert C5 med 4-färgstryck) 90 000

Material för valet 10 000
Kostnad för valkuvert, valskärmar, valsedlar m.m

IT-stöd från Valmyndigheten 40 000
(framtagande av röstkort, röstkortsuppgifter m.m)

Förtidsröstning 100 000
Lokalhyra biblioteket 80 000
Postnord 20 000

Total 530 000

- Personalkostnader inkluderar lagstadgade arbetsgivaravgifter

- Personal- och lokal behov grundas på kostnadsutfallet för EU-valet 2019 
- Något om extra personalkostnader och förtidsröstning under pandemin?

Budgeten bygger på följande antaganden:
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2020/294 

§ 220 Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet 
Lindängen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för klargörande av 
kostnaderna och framtagande av en preliminär tidplan. 
 

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 
namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare 
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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 
är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar 
något förslag till beslut i den delen. 
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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 gjort en 
beräkning av preliminära kostnader för att genomföra en folkomröstning, se 
bilaga 2020-09-10. Sammanlagt uppgår den preliminära kostnaden till 440 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 

- Hajrudin Abdihodzic (V), Peter Friberg (M), Runo Johansson (L), 
Mikael Hallin (C) och Lena Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen 
besluta att återremittera ärendet för klargörande av kostnaderna och 
framtagande av en preliminär tidplan. 

 
Beslutsgång 
Mötet ajourneras kl 14:30-14:45 
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Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 113/2020, ”Beslut om folkomröstning 

gällande särskilda boendet Lindängen”, 2020-10-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda 

boendet Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19. 
 Bilaga ”Underlag till budget för folkomröstning”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2020-09-10. 
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens 

samhällsförening, 2020-08-07. 
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om 

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen 
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2020-08-19 
 
Ärendenummer 
2020/294 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- beslut om folkomröstning gällande särskilda 
boendet Lindängen 
 
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””. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga ”Underlag till budget för folkomröstning”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2020-09-10. 
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens 

samhällsförening, 2020-08-07. 
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om 

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
 
Utredning 
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.  
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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 
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.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Utredningens slutsatser 
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. 
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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 
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 gjort en 
beräkning av preliminära kostnader för att genomföra en folkomröstning, se 
bilaga 2020-09-10. Sammanlagt uppgår den preliminära kostnaden till 440 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 

- Då frågan är rent politisk lämnar kommunledningsförvaltningen inte 
något förslag till beslut i frågan om folkomröstning ska hållas eller inte. 

 
Om kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att folkomröstning 
ska hållas:  

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
budgetera 440 tkr för genomförande av folkomröstningen. Medel tas 
från budget för oförutsedda medel för Tidaholms kommun. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/81 

§ 60 Beslut om anpassningsåtgärder 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen 
att genomföra anpassningar enligt förvaltningens förslag. 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar 
o att inte återbesätta vakanta tjänster. Om tillsättning ska ske ska 

detta göras i samverkan med social- och 
omvårdnadsnämndens presidium samt personalavdelningen. 

o att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt 
restriktivt ta in vikarier efter första dagen 

o att ekonomiskt anpassa verksamheterna för att uppnå en 
budget i balans 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämndens ekonomiska uppföljningar under år 2020 
visar på att kostnaderna för nämndens verksamhet inte är i balans med 
nämndens budgetram. Prognosen efter april 2020 är ett underskott på 28,9 
miljoner kronor. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall det vid 
befarade underskott vidtas åtgärder för att återfå en budget i balans. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att 
vidta åtgärder som minskar nämndens kostnader. Summan av åtgärderna 
skall motsvara 20 årsarbetare.  
Förvaltningen har gått igenom alla verksamheter som nämnden ansvarar för 
med syfte att komma fram med förslag på anpassningar. För att uppnå 
anpassningseffekt som motsvarar 20 årsarbetare krävs det stora 
anpassningar där verksamheters omfattning kraftigt minskar eller stängs helt. 
 
En anpassning på förebyggande verksamhet bedöms som alltför kortsiktigt 
och skulle på sikt innebära ökade kostnader för äldreomsorg och för individ- 
och familjeomsorg. 
 
Förslaget att anpassa bemanningen på HVB Ariel innebär att antal platser på 
boendet minskar från fyra platser till två platser. 
 
Förslaget att anpassa växelvården på Midgårds äldreboende innebär att den 
avdelning som bedriver växelvård stängs. Det kommer istället att erbjudas 
växelvård i begränsad omfattning vid avdelningar för särskilt boende på 
Midgårds äldreboende. Antalet äldreomsorgsplatser minskar då med fyra 
platser. 
 
Förslaget att flytta avdelning Lindängen till Solvik innebär att 17 platser ersätts 
på en avd. på Solvik äldreboende. Avdelningen på Solvik används idag till 
Kortvård 14 platser. Antal platser på SÄBO minskar med 1 plats från 164 ner 
till 163. 
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Social- och omvårdnadsnämnden 
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Förvaltningen föreslår följande anpassningsåtgärder: 
- Migrationssamordning, flyktingmottagning    600 tkr  
- Boendeenhet, HVB Ariel bemanning 1 500 tkr 
- Äldreboende Midgård, växelvård  4 600 tkr 
- Äldreboende Midgård, minskning av nattjänst    400 tkr 
- Äldreboende Lindängen flyttas till Solvik 4 200 tkr 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta att uppdra åt förvaltningen att genomföra anpassningar enligt 
förvaltningens förslag. 

- Katarina Persson Hill (C) och Fredrik Kvist (M) yrkar att förslaget om 
permanent stängning av Lindängen lyfts ur förslaget till 
anpassningsåtgärder, för att avvakta framtidens äldreomsorgs behov 
av vårdplatser samt lokalbehov. 

 
- Ordförande föreslår, som tilläggsyrkande, att nämnden beslutar: 

o att inte återbesätta vakanta tjänster. Om tillsättning ska ske ska 
detta göras i samverkan med social- och omvårdnadsnämndens 
presidium samt personalavdelningen. 

o att inte ta in vikarier från första dagen vid frånvaro samt restriktivt ta 
in vikarier efter första dagen 

o att ekonomiskt anpassa verksamheterna för att uppnå en budget i 
balans 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut i frågan om 
anpassningsåtgärder; arbetsutskottets, samt Person Hill (C) och Kvists (M) om 
att lyfta ur den del som rör stängning av Lindängens äldreboende. 
 
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på ordförandes tilläggsyrkande och 
finner att nämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Reservation 
Katarina Persson Hill (C) och Fredrik Kvist reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningsåtgärder 2020”, förvaltningsekonom Ola 

Pettersson, 2020-06-10. 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-06-03 § 

140, ”Beslut om anpassningsåtgärder”. 
 Konsekvensanalys anpassningar 2020 
 Konsekvensbeskrivning – Minskad nattjänst 
 Konsekvensbeskrivning ekonomi 
 Konsekvensbeskrivning verksamhet 
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 Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13 § 120, ”Beslut om tillsynsärende 
social- och omvårdnadsnämndens verksamheter”. 

 Tjänsteskrivelse, ”Uppdrag till social- och omvårdnadsnämnden utifrån 
kommunstyrelsens tillsynsansvar”, ekonomichef Henrik Johansson, 
2020-05-12. 

 
Protokollsanteckning 
Helena Nylén (L) och Håkan Daremark (KD) lämnar in följande 
protokollsanteckning: 
 
”Vi vill egentligen inte avsluta Lindängens äldreboende men social och 
omvårdnadsnämndens ekonomiska läge gör att vi ställer oss bakom beslutet.” 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2018/358 

§ 79 Beslut om besvarande av motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson (L) med flera har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att förskolan Linblomman i Madängsholm är sliten och inte har plats för de 
barn som bor i Madängsholm. Detta har lett till att barn i Madängsholm 
hänvisas barnomsorgsplats inne i Tidaholm vilket i förlängningen innebär att 
barnen även börjar i skolan i Tidaholm istället för i Valstad skola. 
 
Motionärerna menar att det pågår ett generationsskifte i Madängsholm 
samtidigt som kommunen planerar för ny villabebyggelse i samhället. Det 
leder till att behovet av en ny förskola ökar. Det är dessutom motionärernas 
mening att en ny förskola skulle locka ännu fler barnfamiljer till Madängsholm. 
 
Motionärerna yrkar på att det snarast ska göras en förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm samt att detta ska prioriteras i kommunens 
investeringsplan. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin beredning av motionen att det 
finns ett beslut från barn- och utbildningsnämnden om att ansöka hos 
kommunstyrelsen om att få starta en förstudie för att ta fram alternativa 
lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm med två avdelningar. 
Med anledning av detta anser kommunledningsförvaltningen att delen i 
motionen om att det ska göras en förstudie är besvarad. Delarna som rör 
projektering och prioritering i investeringsplanen kan dock inte anses vara 
besvarade med anledning av att det faktum att det ska göras en förstudie 
kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är säkerställt att en 
investering faktiskt kommer att genomföras. Delarna som rör projektering och 
prioritering i investeringsplan bör därför avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 41/2020 ”Beslut om 

besvarande av motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2020-02-12. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om svar på 
motion angående förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Motion angående förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om ny förskola i Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om ny förskola i 
Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-12. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019 ”Beslut om svar på 
motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-04-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm”, barn- och 
utbildningschef Anneli Ahlm, 2019-03-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018 ”Motion - 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”,  
2018-11-14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskolan i 
Madängsholm (L med flera), anmäld på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-29. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad i delen som rör förstudien samt 
besluta att avslå motionen i delarna som rör projektering och 
prioritering i investeringsplan. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad i delen som rör förstudien samt besluta att avslå motionen i 
delarna som rör projektering och prioritering i investeringsplan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-02-12 
 
Ärendenummer 
2018/358 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 63 81 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm 
 
Ärendet 
Birgitta Andersson (L) med flera har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att förskolan Linblomman i Madängsholm är sliten och inte har plats för de 
barn som bor i Madängsholm. Detta har lett till att barn i Madängsholm 
hänvisas barnomsorgsplats inne i Tidaholm vilket i förlängningen innebär att 
barnen även börjar i skolan i Tidaholm istället för i Valstad skola. 
 
Motionärerna menar att det pågår ett generationsskifte i Madängsholm 
samtidigt som kommunen planerar för ny villabebyggelse i samhället. Det 
leder till att behovet av en ny förskola ökar. Det är dessutom motionärernas 
mening att en ny förskola skulle locka ännu fler barnfamiljer till Madängsholm. 
 
Motionärerna yrkar på att det snarast ska göras en förstudie och projektering 
för en ny förskola i Madängsholm samt att detta ska prioriteras i kommunens 
investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 11/2020 ”Beslut om svar på 

motion angående förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Motion angående förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om ny förskola i Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om ny förskola i 
Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-04-12. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019 ”Beslut om svar på 
motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-04-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm”, barn- och 
utbildningschef Anneli Ahlm, 2019-03-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018 ”Motion - 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”,  
2018-11-14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskolan i 
Madängsholm (L med flera), anmäld på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-29. 
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Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 125/2018, att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 56/2019, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Nämnden grundade sitt beslut 
på en tjänsteskrivelse författad av skolchefen av vilken det framgick att barn- 
och utbildningsnämnden, 2019-03-14, fattade beslut om att godkänna 
lokalutredning gällande förskolor. I och med att nämnden godkände 
utredningen antog nämnden även de förslag som fanns i den. Ett av förslagen 
var att förskolan Linblomman i Madängsholm skulle läggas ner år 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen beredde ärendet och föreslog 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
Ärendet fanns med på dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde 
2019-06-12 men ärendet utgick. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 96/2019, att återremittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för nytt yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 11/2020, att motionen ska anses 
vara besvarad med undantag av att förskolan ska projekteras och prioriteras i 
investeringsplanen. Nämnden grundade sitt beslut på en tjänsteskrivelse 
författad av skolchefen av vilken det framgår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2019-10-17 att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två 
avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i 
Madängsholm med två avdelningar. 
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning, se 
tjänsteskrivelse ”Motion angående förstudie och projektering för en ny förskola 
i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 
 
Utredningens slutsatser 
Det framgår av riktlinje för motioner och e-förslag som kommunstyrelsen har 
antagit att en beredning kan föreslå att endast vissa delar av en motion bifalls, 
avslås eller anses vara besvarade. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns ett beslut från barn- 
och utbildningsnämnden om att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta 
en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i 
Madängsholm med två avdelningar. Med anledning av detta delar 
kommunledningsförvaltningen barn- och utbildningsnämndens uppfattning om  
att delen i motionen om att det ska göras en förstudie är besvarad. Delarna 
som rör projektering och prioritering i investeringsplanen kan dock inte anses 
vara besvarade med anledning av att det faktum att det ska göras en förstudie 
kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är säkerställt att en 
investering faktiskt kommer att genomföras. Delarna som rör projektering och 
prioritering i investeringsplan bör därför avslås. 
 
Med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är 
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besvarad i delen som rör förstudien samt besluta att avslå motionen i delarna 
som rör projektering och prioritering i investeringsplan. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad i delen som rör förstudien samt besluta att avslå motionen i 
delarna som rör projektering och prioritering i investeringsplan. 
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2019/342 

§ 11 Beslut om svar på motion angående förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson (L) m.fl. har motionerat om att kommunen snarast gör en 
förstudie och projekterar för en ny förskola i Madängsholm och att den 
prioriteras i kommunens investeringsplan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 att remittera motion 
om ny förskola i Madängsholm till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11 föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet  
2019-05-29 men ärendet lyftes ur på kommunstyrelsens sammanträde  
2019-06-12 eftersom barn- och utbildning hade beslutat att det skulle göras en 
ny utredning kring förskola i Madängsholm. Eftersom förutsättningarna kring 
förskola i Madängsholm har ändrats på barn- och utbildningsnämnden sedan 
nämnden yttrade sig över motionen är barn- och utbildningsnämndens 
yttrande inte längre helt aktuellt. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/8, ”Beslut 

om svar på motion angående förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm”, 2020-01-14. 

 Tjänsteskrivelse, ”Motion angående förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019, ”Beslut om 
ansökan kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2019, ”Beslut om 
remittering av motion om ny förskola i Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 72/2019, ”Beslut om 
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”, 2019-05-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019, ”Beslut om svar på 
motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-04-11. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om 
lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018, ”Motion - 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”, 2018-11-
14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm, 
2018-10-29. 

 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta att motionen ska anses vara besvarad med undantag av att 
förskolan ska projekteras och prioriteras i investeringsplanen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-01-23 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att motionen ska anses vara 

besvarad med undantag av att förskolan ska projekteras och 
prioriteras i investeringsplanen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-01-08 
 
Ärendenummer 
2019/342 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – motion angående förstudie och projektering för 
en ny förskola i Madängsholm 
 
Ärendet 
Birgitta Andersson (L) m.fl. har motionerat om att kommunen snarast gör en 
förstudie och projekterar för en ny förskola i Madängsholm och att den 
prioriteras i kommunens investeringsplan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 att remittera motion 
om ny förskola i Madängsholm till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11 föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet  
2019-05-29 men ärendet lyftes ur på kommunstyrelsens sammanträde  
2019-06-12 eftersom barn- och utbildning hade beslutat att det skulle göras en 
ny utredning kring förskola i Madängsholm. Eftersom förutsättningarna kring 
förskola i Madängsholm har ändrats på barn- och utbildningsnämnden sedan 
nämnden yttrade sig över motionen är barn- och utbildningsnämndens 
yttrande inte längre helt aktuellt. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Motion angående förstudie och projektering för en ny 

förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019, ”Beslut om 

ansökan kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2019, ”Beslut om 

remittering av motion om ny förskola i Madängsholm”, 2019-09-18. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 72/2019, ”Beslut om 

utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”, 2019-05-09. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019, ”Beslut om svar på 

motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-04-11. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om 
lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018, ”Motion - 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”, 2018-11-
14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm, 
2018-10-29. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

 
Utredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen lade i februari 2019 fram ett förslag till 
organisation och lokalisering av kommunens förskoleverksamhet. Förslaget 
antogs av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-14. Där var förslaget att 
avveckla förskolan Linblomman 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-09 att starta en utredning 
avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och således pausa 
verkställandet av de beslut som tidigare fattats avseende förskolan på 
Rosenberg samt förskolan Lindblomman i Madängsholm. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerade på nämndens sammanträde 
2019-09-12 om den utredning som vidtagits med anledning av nämndens 
beslut att utreda ett alternativ till förskola Rosenberg. 
 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2019-10-17 att avbryta 
pausen, enligt beslut § 72/2019 av verkställandet av de beslut som 
fattades avseende Rosenbergs förskola 2019-03-14 samt att revidera 
beslut § 39/2019 genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan i 
Madängsholm. På mötet 2019-10-17 föreslår oppositionen  
att nämnden beslutar att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två 
avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola 
i Madängsholm med två avdelningar.   

 
 
 
Barnrättsbedömning 
Detta ärende är en del av ett större arbete kring förskoleverksamhet i 
Tidaholms kommun. Grunden till det arbetet har legat på att säkerställa både 
kvalitet och arbetsmiljö för förskolebarn. 
 
Utredningens slutsatser 
Då barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ansöka hos 
kommunstyrelsen om att få göra en förstudie för att ta fram alternativa 
lösningar för att tillskapa en förskola med två avdelningar i Madängsholm 
betraktar barn- och utbildningsförvaltningen att motionens förslag helt ligger i 
linje med den process som redan pågår och därför bör motionen anses vara 
besvarad.  
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att motionen anses vara besvarad 
med undantag av att förskolan ska projekteras och prioriteras i 
investeringsplanen. 
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2018/358 

§ 96 Beslut om remittering av motion om ny förskola i 
Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 att remittera motion 
om ny förskola i Madängsholm till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11 föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet  
2019-05-29 men ärendet lyftes ur på kommunstyrelsens sammanträde  
2019-06-12 eftersom barn- och utbildning hade beslutat att det skulle göras en 
ny utredning kring förskola i Madängsholm. Eftersom förutsättningarna kring 
förskola i Madängsholm har ändrats på barn- och utbildningsnämnden sedan 
nämnden yttrade sig över motionen är barn- och utbildningsnämndens 
yttrande inte längre helt aktuellt. 
 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat 
om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som 
står i riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och 
medborgarförslag. Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan 
instans som har fått en motion eller ett medborgarförslag skickat till sig på 
remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin 
syn på motionen/medborgarförslaget. 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. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion om ny förskola i Madängsholm (L,C, KD, M), 2018-10-29. 

 
Förslag till beslut 

− Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera motionen 
till barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2019-12-18. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2019-12-18. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
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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 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-04-12 
 
Ärendenummer 
2018/358 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 63 81 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om ny förskola i 
Madängsholm 
 
Ärendet 
Birgitta Andersson (L) med flera har lämnat in en motion i vilken de framhåller 
att förskolan Linblomman är sliten och inte har plats för de barn som bor i 
Madängsholm. Detta leder till att barnen hänvisas till barnomsorgsplats i 
Tidaholms tätort där de senare ofta även blir placerade i skola. 
 
Enligt motionärerna pågår det ett generationsskifte där villor i Madängsholm 
byter ägare samtidigt som kommunen planerar för ny villabebyggelse åt det 
hållet. Motionärerna menar att detta kommer leda till att behovet av en ny 
förskola ökar ännu mer.  
 
Motionärerna yrkar på att kommunen snarast gör en förstudie och projekterar 
för en ny förskola i Madängsholm samt att detta prioriteras i kommunens 
investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019 ”Beslut om svar på 

motion om förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-04-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm”, barn- och 
utbildningschef Anneli Ahlm, 2019-03-19. 

 Motion om ny förskola i Madängsholm (L,C, KD, M), 2018-10-29. 
 
Utredning 
Motionen har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden som i 
beslut, § 56/2019, föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av barn- och 
utbildningschefen av vilken det framgår barn- och utbildningsnämnden,  
2019-03-14, fattade beslut om att godkänna lokalutredning gällande förskolor. 
I och med att nämnden godkände utredningen antog nämnden även de 
förslag som finns i den. Ett av förslagen är att förskolan Linblomman i 
Madängsholm ska läggas ner år 2021.  
 
Barnrättsbedömning 
Barn- och utbildningsnämnden har gjort en barnrättsbedömning i ärendet.  
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Utredningens slutsatser 
Det framgår av § 1 i barn- och utbildningsnämndes reglemente att barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten i kommunen. Det är 
således upp till barn- och utbildningsnämnden att besluta var det är lämpligt 
att ha förskolor. Med anledning av detta ställer kommunledningsförvaltningen 
sig bakom barn- och utbildningsnämndens beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 
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2018/530 

§ 56 Beslut om svar på motion om förstudie och projektering för 
en ny förskola i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson (L) m.fl. har motionerat om att kommunen snarast gör en 
förstudie och projekterar för en ny förskola i Madängsholm och att den 
prioriteras i kommunens investeringsplan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunledningsförvaltningen/vara upprättat senast 2019-04-14. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2019 

”Beslut om svar på motion om förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm”, 2019-03-28. 

 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Yttrande angående motion om 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”, skolchef 
Anneli Ahlm, 2019-03-19. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om 
lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018, ”Motion - 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”, 2018-11-
14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm, 
2018-10-29. 

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm. 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta om 
omedelbar justering av paragrafen. 

- Krister Rohman (KD) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om förstudie 
och projektering av ny förskola i Madängsholm. 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets och 
Rohmans. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
JA: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ: Bifall till Rohmans förslag. 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-04-11 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina 
Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (MP). 
 
Följande röstar NEJ: 
Krister Rohman (KD), Sophia Breman (C), Elisabeth Alfredsson (M), Jenny 
Svensson (L), Marika Lund (SD). 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motion om förstudie och projektering för en ny 
förskola i Madängsholm. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering av 
paragrafen. 

 
Reservation 
Krister Rohman (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
”Jag reserverar mig mot beslutet att avslå motionen till förmån för eget förslag 
att bifalla motionen. Den förskoleutredning man hänvisar till som motivering 
beträffande avslag, dvs nedläggning av förskolan i Madängsholm, är 
undermålig, då den inte beaktat alternativa lösningar att behålla förskola i 
Madängsholm.” 
 
Sophia Breman (C), Elisabeth Alfredsson (M), Jenny Svensson (L) och Marika 
Lund (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Krister Rohmans 
(KD) motivering. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/530 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Ahlm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Yttrande angående motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm 
 
Ärendet 
Birgitta Andersson (L) m.fl. har motionerat om att kommunen snarast gör en 
förstudie och projekterar för en ny förskola i Madängsholm och att den 
prioriteras i kommunens investeringsplan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunledningsförvaltningen/vara upprättat senast 2019-04-14. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018, ”Motion - 

förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”, 2018-11-
14. 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm, 
2018-10-29. 

 
Utredning 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2019-03-14 beslut om att godkänna 
lokalutredning gällande förskolor och därmed anta de föreslagna åtgärderna i 
utredningen. En av åtgärderna är nedläggning av förskolan i Madängsholm 
(Linblomman) år 2021. Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att en 
förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm inte ska 
genomföras och motionen därmed avslås. 
 
Barnrättsbedömning 
Detta ärende är en del av ett större arbete kring förskoleverksamhet i 
Tidaholms kommun. Grunden till det arbetet har legat på att säkerställa både 
kvalitet och arbetsmiljö för förskolebarn. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motion om förstudie och 
projektering för en ny förskola i Madängsholm. 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta om 
omedelbar justering av paragrafen. 
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2018/358 

§ 125 Motion - förstudie och projektering för en ny förskola i 
Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Andersson (L) m.fl. har motionerat om att kommunen snarast gör en 
förstudie och projekterar för en ny förskola i Madängsholm och att den 
prioriteras i kommunens investeringsplan. 
 
Kommunfullmäktige har hänskjutit motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Första steget i beredningen är att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar om vilken eller vilka nämnder/instanser som ska yttra sig över 
motionen, eller om motionen ska beredas enbart av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion om förstudie och 

projektering för en ny förskola i Madängsholm, kommunjurist Jenny 
Beckman, 2018-11-02 

 Motion om förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm, 
2018-10-29. 

 
Förslag till beslut 

-  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunledningsförvaltningen/ vara upprättat senast 2019-04-14. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2019/159 

§ 80 Beslut om besvarande av medborgarförslag om att bygga en 
ny förskola i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att det ska byggas en ny förskola i 
Madängsholm som ska vara färdigställd till år 2021. 
 
Förslagslämnaren framhåller att det behöver byggas en ny förskola eftersom 
den befintliga anses obruklig. Det framhålls även att det sker en 
generationsväxling i Madängsholm och Baltak med omnejd och att många 
unga barnfamiljer och ungdomar väljer att flytta till trakten. 
 
Förslagslämnaren menar även att det redan har gjorts satsningar på samhället 
då det har anlagts en cykelväg mellan Tidaholm och Madängsholm, det har 
byggts en ny lekplats, det finns en välbesökt badplats  och det finns en aktiv 
bygdegårdsförening. 
 
Förslagslämnaren menar slutligen att det finns ledig mark som skulle vara 
lämplig att bygga en ny förskola på. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 49/2019, att lämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, 
§ 95/2019, att remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 12/2020, att avge ”yttrandet”. Med 
”yttrandet” avses en tjänsteskrivelse författad av skolchefen av vilken det 
framgår följande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2019-03-14 barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till organisation och lokalisering av 
kommunens förskoleverksamhet. I det förslaget ingick att avveckla förskolan 
Linblomman i Madängsholm år 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-09 att starta en utredning 
avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och pausade i och med det 
verkställandet av beslut som tidigare fattats avseende förskolan på Rosenberg 
och förskolan Lindblomman. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 att avbryta pausen samt 
att revidera ett tidigare beslut genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan 
Linblomman. Nämnden beslutade även att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
starta en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola i Madängsholm med två avdelningar. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Skolchefen drar följande slutsats sin tjänsteskrivelse ”Då barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
göra en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola med två avdelningar i Madängsholm betraktar barn- och 
utbildningsförvaltningen att medborgarförslagets förslag helt ligger i linje med 
den process som redan pågår och därför bör motionen anses vara besvarad”.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det framgår av slutsatsen i 
yttrandet att medborgarförslaget bör anses vara besvarat eftersom 
medborgarförslaget ligger helt i linje med en process som pågår. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att det som föreslås i 
medborgarförslaget är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm som 
ska vara färdigställd år 2021. Det barn- och utbildningsnämnden har beslutat i 
frågan är att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två avdelningar samt att 
ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en förstudie för att ta fram 
alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm med två 
avdelningar. Av nämndens beslut framgår det varken att målet med förstudien 
är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm eller att den ska vara klar 
år 2021. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är för stor skillnad mellan 
medborgarförslaget och det beslut om förstudie som barn- och 
utbildningsnämnden har fattat för att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat. Kommunledningsförvaltningen menar även att det faktum att det ska 
göras en förstudie kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är 
säkerställt att en investering faktiskt kommer att genomföras då det är flera 
steg i investeringsprocessen som ska gås igenom innan beslut om faktisk 
investering fattas. Dessutom befinner sig kommunen i ett ansträngt 
ekonomiskt läge vilket kan komma att begränsa möjligheten att genomföra 
nya investeringar.  Med anledning av detta föreslår 
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42/2020 ”Beslut om 

besvarande av medborgarförslag om att bygga en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-03-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av medborgarförslag om att bygga en ny 
förskola i Madängsholm”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2020-02-12. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslut, § 12/2020, ”Beslut om yttrande 
gällande medborgarförslag angående byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23.  

 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag angående byggnation av ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2019 ”Beslut om 
remittering av medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-09-18. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 49/2019 ”Handlingar att anmäla”,  
2019-04-29. 

 Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Madängsholm, anmält 
på kommunfullmäktiges sammanträde  
2019-04-29. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå medborgarförslaget.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-02-12 
 
Ärendenummer 
2019/159 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 63 81 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av medborgarförslag om att bygga 
en ny förskola i Madängsholm 
 
Ärendet 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att det ska byggas en ny förskola i 
Madängsholm som ska vara färdigställd till år 2021. 
 
Förslagslämnaren framhåller att det behöver byggas en ny förskola eftersom 
den befintliga anses obruklig. Det framhålls även att det sker en 
generationsväxling i Madängsholm och Baltak med omnejd och att många 
unga barnfamiljer och ungdomar väljer att flytta till trakten. 
 
Förslagslämnaren menar även att det redan har gjorts satsningar på samhället 
då det har anlagts en cykelväg mellan Tidaholm och Madängsholm, det har 
byggts en ny lekplats, det finns en välbesökt badplats  och det finns en aktiv 
bygdegårdsförening. 
 
Förslagslämnaren menar slutligen att det finns ledig mark som skulle vara 
lämplig att bygga en ny förskola på. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämnden beslut, § 12/2020, ”Beslut om yttrande 

gällande medborgarförslag angående byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2020-01-23.  

 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag angående byggnation av ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2019 ”Beslut om 
remittering av medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 49/2019 ”Handlingar att anmäla”,  
2019-04-29. 

 Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Madängsholm, anmält 
på kommunfullmäktiges sammanträde  
2019-04-29. 

 
Utredning 
Kommunfullmäktige beslutade, § 49/2019, att lämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 95/2019, att remittera 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 12/2020, att avge ”yttrandet”. Med 
”yttrandet” avses en tjänsteskrivelse författad av skolchefen av vilken det 
framgår följande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2019-03-14 barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till organisation och lokalisering av 
kommunens förskoleverksamhet. I det förslaget ingick att avveckla förskolan 
Linblomman i Madängsholm år 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-09 att starta en utredning 
avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och pausade i och med det 
verkställandet av beslut som tidigare fattats avseende förskolan på Rosenberg 
och förskolan Lindblomman. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 att avbryta pausen samt 
att revidera ett tidigare beslut genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan 
Linblomman. Nämnden beslutade även att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
starta en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola i Madängsholm med två avdelningar. 
 
Skolchefen drar följande slutsats sin tjänsteskrivelse ”Då barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att få 
göra en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en 
förskola med två avdelningar i Madängsholm betraktar barn- och 
utbildningsförvaltningen att medborgarförslagets förslag helt ligger i linje med 
den process som redan pågår och därför bör motionen anses vara besvarad”.  
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning, se 
tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag angående byggnation av ny förskola i 
Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det framgår av slutsatsen i 
yttrandet att medborgarförslaget bör anses vara besvarat eftersom 
medborgarförslaget ligger helt i linje med en process som pågår. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att det som föreslås i 
medborgarförslaget är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm som 
ska vara färdigställd år 2021. Det barn- och utbildningsnämnden har beslutat i 
frågan är att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två avdelningar samt att 
ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en förstudie för att ta fram 
alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm med två 
avdelningar. Av nämndens beslut framgår det varken att målet med förstudien 
är att det ska byggas en ny förskola i Madängsholm eller att den ska vara klar 
år 2021. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är för stor skillnad mellan 
medborgarförslaget och det beslut om förstudie som barn- och 
utbildningsnämnden har fattat för att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat. Kommunledningsförvaltningen menar även att det faktum att det ska 
göras en förstudie kring förskola i Madängsholm inte innebär att det är 
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säkerställt att en investering faktiskt kommer att genomföras då det är flera 
steg i investeringsprocessen som ska gås igenom innan beslut om faktisk 
investering fattas. Dessutom befinner sig kommunen i ett ansträngt 
ekonomiskt läge vilket kan komma att begränsa möjligheten att genomföra 
nya investeringar.  Med anledning av detta föreslår 
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/8 

§ 12 Beslut om yttrande gällande medborgarförslag angående 
byggnation av en ny förskola i Madängsholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ett medborgarförslag 
angående byggnation av ny förskola i Madängsholm till barn- och 
utbildningsnämnden att yttra sig över. I medborgarförslaget föreslås 
byggnation av ny förskola i Madängsholm. Medborgarförslaget inkom 190322. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/9, ”Beslut 

om yttrande gällande medborgarförslag angående byggnation av en ny 
förskola i Madängsholm”, 2020-01-14. 

 Tjänsteskrivelse, ”Medborgarförslag angående byggnation av ny 
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019, ”Beslut om 
ansökan kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019, ”Beslut om 
lokalutredning förskolor”, 2019-10-17. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2019, ”Beslut om 
remittering av medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 72/2019, ”Beslut om 
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”, 2019-05-09. 

 Medborgarförslag, 2019-03-22. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019, ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avge yttrandet. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-01-08 
 
Ärendenummer 
2020/8 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
 
 
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående byggnation av ny 
förskola i Madängsholm 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ett medborgarförslag 
angående byggnation av ny förskola i Madängsholm till barn- och 
utbildningsnämnden att yttra sig över. I medborgarförslaget föreslås 
byggnation av ny förskola i Madängsholm. Medborgarförslaget inkom 190322. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Medborgarförslag angående byggnation av ny 

förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019, ”Beslut om 

ansökan kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019, ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-10-17. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2019, ”Beslut om 

remittering av medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i 
Madängsholm”, 2019-09-18. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 72/2019, ”Beslut om 
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”, 2019-05-09. 

 Medborgarförslag, 2019-03-22. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019, ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 
 
Utredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen lade i februari 2019 fram ett förslag till 
organisation och lokalisering av kommunens förskoleverksamhet. Förslaget 
antogs av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-14. Där var förslaget att 
avveckla förskolan Linblomman 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-09 att starta en utredning 
avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och således pausa 
verkställandet av de beslut som tidigare fattats avseende förskolan på 
Rosenberg samt förskolan Lindblomman i Madängsholm. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerade på nämndens sammanträde 
2019-09-12 om den utredning som vidtagits med anledning av nämndens 
beslut att utreda ett alternativ till förskola Rosenberg. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2019-10-17 att avbryta pausen, enligt 
beslut § 72/2019 av verkställandet av de beslut som fattades avseende 
Rosenbergs förskola 2019-03-14 samt att revidera beslut § 39/2019 genom att 
lyfta ur åtgärden kring förskolan i Madängsholm. På mötet 2019-10-17 föreslår 
oppositionen att nämnden beslutar att förskolan i Madängsholm ska utgöras 
av två avdelningar samt ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i 
Madängsholm med två avdelningar. 
 
Medborgarförslaget är formulerat att en ny förskola ska stå klar 2021 och det 
är att föregripa processen att fatta beslut om det innan förstudie och eventuell 
projektering är klar. 
 
Barnrättsbedömning 
Detta ärende är en del av ett större arbete kring förskoleverksamhet i 
Tidaholms kommun. Grunden till det arbetet har legat på att säkerställa både 
kvalitet och arbetsmiljö för förskolebarn. 
 
Utredningens slutsatser 
Då barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ansöka hos 
kommunstyrelsen om att få göra en förstudie för att ta fram alternativa 
lösningar för att tillskapa en förskola med två avdelningar i Madängsholm 
betraktar barn- och utbildningsförvaltningen att medborgarförslagets förslag 
helt ligger i linje med den process som redan pågår och därför bör motionen 
anses vara besvarad.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-09-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/159 

§ 95 Beslut om remittering av medborgarförslag om byggnation av 
en ny förskola i Madängsholm 
 
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 medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat 
om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som 
står i riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och 
medborgarförslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett medborgarförslag skickat till sig på remiss och som 
ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på 
motionen/medborgarförslaget. 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. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att tillskapa en 

demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-08-21. 
 Medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i Madängsholm, 

2019-03-22. 
 
Förslag till beslut 

− Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att remittera 
medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2019-12-18.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2019-12-18. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/15 

§ 49 Handlingar att anmäla 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
 Medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i Madängsholm 

som ska vara färdigställd till år 2021.  
 Motion från Gunilla Dverstorp (M) om hantering av public 

serviceavgiften vid beräkning av den enskildes nettoinkomst till 
kommunstyrelsen för beredning 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget om 
byggnation av en ny förskola i Madängsholm som ska vara färdigställd 
till 2021 till kommunstyrelsen för beredning. 

• Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta Gunilla Dverstorp (M) med 
fleras motion om hantering av public serviceavgiften vid beräkning av 
den enskildes nettoinkomst till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sändlista 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-04 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/223 

§ 53 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl 
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket medför att åldersbaserade 
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka. 
 
Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat 
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den 
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att 
specialisera sig inom området och ge bättre vård. 
 
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge social- 
och omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholm. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 73/2018, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden svarade på motionen i beslut, § 16/2019, 
och uppgav att syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder 
är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Nämnden framhöll att det är viktigt 
med ett omhändertagande som är anpassat till personens särskilda behov och 
förutsättningar. 
 
Nämnden framhöll vidare att det, inom befintlig budget, inte fanns något 
utrymme för att tillskapa ett specifikt demensboende. Personer med demens 
får istället sina behov tillgodosedda inom befintliga äldreboenden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 51/2019, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknades. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 88/2019, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 126/2019, att avge ”svaret” till 
kommunstyrelsen. Med ”svaret” åsyftas en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadschefen av vilken det framgår omfattande kostnadsberäkningar för 
vad det skulle kosta att gå ifrån dagens sätt att arbeta till att skapa en 
demensavdelning. Omvårdnadschefen uppskattar att det skulle innebära en 
kostnadsökning på mellan 1,8 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att social- och 
omvårdnadsnämnden har dragit på sig ett omfattande underskott sedan 
nämnden fattade sitt första beslut, där de hänvisade till att det inte fanns 
utrymme i befintlig budget för att skapa en demensavdelning. 
 
Med anledning av nämndens ekonomiska situation bedömer 
kommunledningsförvaltningen att det inte är aktuellt för nämnden att dra på 
sig de, enligt omvårdnadschefen, ytterligare kostnader som tillskapandet av en 
demensavdelning skulle innebära.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 26/2020 ”Beslut om 

besvarande av motion om att tillskapa en demensavdelning”,  
2020-02-19. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2020-02-11. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 126/2019 ”Beslut om svar 
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-12-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om demensboende, komplettering av 
tidigare svar”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2019-11-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning”,  
2019-08-21. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2019 ”Beslut om besvarande av 
motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-29. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar 
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-02-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 73/2018 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”, 
2018-06-20. 

 Motion om att tillskapa en demensavdelning (M med flera), anmäld på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28. 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Protokollsanteckning 
Runo Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag anser att 
frågan om att inrätta demensavdelning bör tas med när framtidens 
äldreomsorg implementeras/omorganiseras”.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-02-06 
 
Ärendenummer 
2018/223 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 63 81 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning 
 
Ärendet 
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl 
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket medför att åldersbaserade 
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka. 
 
Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat 
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den 
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att 
specialisera sig inom området och ge bättre vård. 
 
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge social- 
och omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholm. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 126/2019 ”Beslut om svar 

på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-12-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om demensboende, komplettering av 
tidigare svar”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2019-11-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 88/2019 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning”,  
2019-08-21. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2019 ”Beslut om besvarande av 
motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-29. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar 
på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-02-19. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 73/2018 ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”, 
2018-06-20. 

 Motion om att tillskapa en demensavdelning (M med flera), anmäld på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28. 

 
Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 73/2018, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
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Social- och omvårdnadsnämnden svarade på motionen i beslut, § 16/2019, 
och uppgav att syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder 
är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Nämnden framhöll att det är viktigt 
med ett omhändertagande som är anpassat till personens särskilda behov och 
förutsättningar. 
 
Kommunen har så kallade integrerade boenden vilket innebär att när någon 
flyttar in på äldreboende får personen bo kvar oavsett vad personen har för 
behov. En viktig del i integrerat boende är att personen ska känna trygghet i 
att få bo kvar.  
 
Nämnden framhöll vidare att det är ett ständigt pågående arbete i 
verksamheten att inom detta område höja personalens kompetens i form av 
olika utbildningar och föreläsningar. 
 
Nämnden framhöll vidare att det, inom befintlig budget, inte fanns något 
utrymme för att tillskapa ett specifikt demensboende. Personer med demens 
får istället sina behov tillgodosedda inom befintliga äldreboenden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 51/2019, att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknades. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 88/2019, att remittera motionen 
till social- och omvårdnadsnämnden. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade, § 126/2019, att avge ”svaret” till 
kommunstyrelsen. Med ”svaret” åsyftas en tjänsteskrivelse författad av 
omvårdnadschefen av vilken det framgår omfattande kostnadsberäkningar för 
vad det skulle kosta att gå ifrån dagens sätt att arbeta till att skapa en 
demensavdelning. Omvårdnadschefen uppskattar att det skulle innebära en 
kostnadsökning på mellan 1,8 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Det framgår av social- och omvårdnadsnämndens första beslut i ärendeet, 
§ 16/2019, att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till att nämnden har valt att arbeta med integrerade 
boenden istället för specialiserade boenden. Det framgick även att nämnden 
ansåg att det inte fanns utrymme i befintlig budget för att tillskapa en 
demensavdelning. 
 
I den komplettering som social- och omvårdnadsnämnden har beslutat att 
lämna till kommunstyrelsen, § 126/2019, anges att tillskapandet av en 
demensavdelning skulle innebära en kostnadsökning på mellan 1,8 miljoner 
kronor och 3,3 miljoner kronor. I den lägre kostnaden på 1,8 miljoner har 
hänsyn inte tagits till heltidsprojektet. 
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Sedan social- och omvårdnadsnämnden fattade sitt första beslut, där de 
hänvisade till att det inte fanns utrymme i befintlig budget för att skapa en 
demensavdelning, har nämnden dragit på sig ett omfattande underskott som 
uppskattades till cirka 26 miljoner kronor i slutet av år 2019. 
 
Med anledning av nämndens ekonomiska situation bedömer 
kommunledningsförvaltningen att det inte är aktuellt för nämnden att dra på 
sig de, enligt omvårdnadschefen, ytterligare kostnader som tillskapandet av en 
demensavdelning skulle innebära. Detta gör att förvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-12-17 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/184 

§ 126 Beslut om svar på motion om att tillskapa en 
demensavdelning i Tidaholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Komplettering av tidigare svar på motion om demensboende. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-12-03 § 

270, ”Beslut om svar på motion om att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholm”. 

 Tjänsteskrivelse, "Svar på motion om demensboende, komplettering 
av tidigare svar”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2019-11-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-21 § 88, ”Beslut om 
remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning”. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 2019-05-28 § 51, ”Beslut om 
besvarande av motion om att tillskapa en demensavdelning”. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2019-02-19 § 16, ”Beslut om 
svar på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”. 

 Motion om demensboende (M, C, L, KD, MP), 2018-05-28. 
 
Förslag till beslut 

• Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta avge svaret till kommunstyrelsen. 

 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att besluta avge svaret till 
kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-11-27 
 
Ärendenummer 
2018/184 Social- och omvårdnadsnämnden 
   
Anna-Lena Skatt     
0502- 60 64 01 
anna-lena.skatt@tidaholm.se 
 
 
Svar på motion om demensboende, komplettering av tidigare svar. 
 
Ärendet 
Komplettering av tidigare svar på motion om demensboende. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, "Svar på motion om demensboende, komplettering 

av tidigare svar”, omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2019-11-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-21 § 88, ”Beslut om 

remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning”. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 2019-05-28 § 51, ”Beslut om 

besvarande av motion om att tillskapa en demensavdelning”. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2019-02-19 § 16, ”Beslut om 

svar på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”. 
 Motion om demensboende (M, C, L, KD, MP), 2018-05-28. 

 
Utredning 
Ekonomisk beräkning av personalkostnaderna avseende en riktad avdelning 
för personer med demenssjukdom.  
Vid en förändring av en integrerad avdelning till en avdelning för personer med 
demenssjukdom krävs ytterligare bemanning.  
 
En avdelning på Midgård har använts som utgångspunkt vid en sådan 
beräkning (10 boendeplatser).  
Följande bemanning ligger idag till grund på boendet: 
(obs överlappningstid mellan olika ”skift” finns med i någon av nedan stående 
beskrivningarna): 
Måndag-Fredag  
07.00-13.30 - 3 personal 
13.30-16.00 – 2 personal 
15.30-21.30 eller 22.00 – 2 personal. 
Helg dvs lördag-söndag  
07.00-16.00 - 2 personal 
15.30-21.30 el 22.00 -2 personal 
 
För att bemanna enligt ovanstående krävs 7,51 åar. 
 
Nattetid 21.15-07.15 - 4 personal fördelat på 5 avdelningar. 
 
Behov av ökad bemanning på avdelningen hanteras idag genom löpande 
bedömning av vårdtyngden och åtgärder för att tillfälligt öka bemanningen 
genom att ta in ”extra personal” för att tillgodose brukarnas behov. 
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Om en avdelning görs om till demensboende bör rimligtvis bemanningstalet 
ökas i grundbemanningen med tanke på de boendes behov.  
 
Beräkningarna baseras sig på att det ska vara 3 personal i tjänst mellan kl 
06.45-22.30 (samtliga dagar/år).  
Nattetid kl. 22.00-07.15 bör det finnas en person tillgänglig på avdelningen för 
att leva upp till de krav som ställs avseende personaltillgänglighet.  
För att bemanna ett schema med varannan helg, enligt ovanstående så krävs 
det 12 personer dag/kväll och 2 personer nattetid. 
 
För att bemanna enligt ovanstående krävs det 8,75 åar dag/kväll och 1,78 åar 
nattetid. 
 
Jämförbara kostnader 
För att jämföra kostnader mellan nuvarande bemanningsförutsättningar och 
förutsättningar vid förändring till en demensavdelning så har samma medellön 
används dvs 27 tkr/mån. För att beräkna personalomkostnader så har ett 
tillägg på 40,15% används. 
För att beräkna ersättning för obekvämarbetstid så har nuvarande nivåer 
används dvs Storhelg OB-A: 108,20 kr, Veckoslut OB-B: 55,30 kr (Under tid 
från kl. 22.00–06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs OB-B till 63,60 
kr), Natt OB-C: 47,40 kr och Vardagskväll OB-D: 22,40kr  
 
Kostnad för bemanning för 7,51 åar med en medellön på 27 tkr (och po-tillägg 
på 40,15%) motsvarar drygt 3,4 milj kr, till det tillkommer kostnad för 
obekvämarbetstid (OB) med nuvarande nivåer motsvarar kostnaden för OB ca 
284 tkr. Således en personalkostnad om ca 3,7 milj kr. 
 
Kostnad för nattbemanningen i nuvarande form på Midgård omfattar att 4 
personer arbetar över 5 avdelningar (lokalerna/avdelningarna är fördelade på 
3 våningar). Bemanningen motsvarar 7,82 åar vilket ger en personalkostnad 
på ca 3,6 milj kr vid en medellön på 27 tkr, till det tillkommer kostnad för 
obekvämarbetstid (OB), med nuvarande nivåer motsvarar kostnaden för ob ca 
737 tkr. 
 
8,75 åar med en medellön på 27 tkr motsvarar ca 4 milj kr till det tillkommer 
kostnad för obekvämarbetstid (OB), med nuvarande nivåer motsvarar 
kostnaden för ob ca 421 tkr. Således en personalkostnad om ca 4,5 milj kr. 
 
Skall hänsyn tas till heltid som norm skulle det innebära 12 åar dag/kväll, vilket 
skulle innebära ett antal disponibla turer som skulle hanteras i verksamheten 
antingen på den egna enheten eller inom ramen för samarbete mellan 
enheter. Eventuellt införande av ”rena helgtjänster” (dvs personer som arbetar 
i huvudsak helg – samtliga 4helger/4v)) skulle medföra att det behövs färre 
personer för att bemanna schemat  och därmed minskade antal disponibla 
turer under veckorna som ska hanteras.  
Vidare hanteras i dagsläget ej personal med arbetstid förlagt endast till 
nattetid inom ramen för heltidsprojektet, vilken påverkan på 
kostnadsutvecklingen/schemahanteringen som heltidsprojektet för denna 
grupp kommer att innebära har det i beräkningarna inte tagits hänsyn till. 
 



 3/4 

 

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 

12 åar med en medellön på 27 tkr motsvarar ca 5,5 milj kr till det tillkommer 
kostnad för obekvämarbetstid (OB), med nuvarande nivåer motsvarar 
kostnaden för ob ca 500 tkr. Således en personalkostnad om ca 6 milj kr. 
 
Kostnad för bemanning nattetid 1 person dvs omfattning om 1,78 åar 
motsvarar ca 810 tkr till det tillkommer kostnad för obekvämarbetstid (OB), 
med nuvarande nivåer motsvarar kostnaden för ob ca 170 tkr. Således en 
personalkostnad om ca 1 milj kr. 
 
Huruvida tekniska lösningar kan medföra förändrade förutsättningar avseende 
behov av personella resurser (speciellt nattetid) har inte tagits hänsyn till i 
denna ekonomiska beräkning. Tekniska lösningar skulle i nuvarande 
integrerade boenden även kunna medföra en ökad trygghet för de boende 
som inte har en kognitiv svikt ex skulle ”hotellås på dörrar” medföra att brukare 
endast kan öppna den dörr de har rätt att öppna  dvs egna lägenhetsdörren 
vilket medför att risken för att obehörig medboende vistas i en brukares 
lägenhet vid ”vandringsbeteende” minskar alt införande av tillsyn via 
kamerafunktion. Införande av tekniska lösningar kommer initialt medföra en 
investerings och utbildningskostnad för at sedan övergå till driftskostnad.   
 
 
Vid införande av boende riktat endast mot personer med demenssjukdom 
måste ställningstagande tas till huruvida inflytt till boendet ska kräva formell 
diagnos avseende demenssjukdom. SKL har i skriften Framtidens 
äldreboende s 10 påtalat vikten av att pröva antagande om att personer med 
demenssjukdom ska bo i mindre grupper och skyddas från onödig stimuli, 
istället bör det friska stimuleras genom fler positiva stimuli, större grupper med 
fler möjligheter till varierat umgänge och omväxling.  
Vidare bör även diskussion föras kring kompetenskrav för personal, ex krav på 
formell kompetens genom vidareutbildning inom yrkeshögskola (Yh demens). 
 
Bedömningen är således att utökning av bemanningen behöver ske såväl på 
dag- och kvällstid samt nattetid. 
En förändrad inriktning av en boende avdelning dvs riktad mot personer med 
demenssjukdom skulle innebära ökade personalkostnader med ca 1,8 milj kr 
(hänsyn har inte tagits till heltidsprojektet utan utgör skillnaden mellan 7,51 åar 
till 8,75 åar dag/kväll = 800 tkr och 1 person varje natt dvs 1,78 åar = 1 milj kr).  
Tas hänsyn till heltidsprojektet blir kostnaden totalt för avdelningen ca 7 milj kr 
per år, dock så ska ett antal av övertaliga disponibla turer hanteras för att 
täcka ex frånvaro alt andra vakanser i annan verksamhet vilket kan medföra 
att kostnaden fördelas på ett annat sätt, skulle dock hantering av turerna ej 
kunna ske på ett optimalt sätt kommer kostnaden för personal medföra en 
ökning på 2,3 milj kr för dag- och kvällstid samt 1 milj kr för nattetid, vilket 
medför en total kostnadsökning på 3,3 milj. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Sammanfattningsvis utifrån nuvarande förutsättningar medför förändrad 
inriktning troligen en kostnadsökning inom spannet 1,8 milj kr till 3,3 milj kr.  
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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 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår social och omvårdnadsnämnden att besluta 

avge svaret till kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-08-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/223 

§ 88 Beslut om remittering av motion om att tillskapa en 
demensavdelning 
 
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 medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat 
om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som 
står i riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och 
medborgarförslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett medborgarförslag skickat till sig på remiss och som 
ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på 
motionen/medborgarförslaget. 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. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att tillskapa en 

demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-08-12. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2019 ”Beslut om besvarande av 

motion om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-29.  
 Motion om demensboende (M, C, L, KD, MP), 2018-05-28. 

 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
social- och omvårdnadsnämnden Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2019-11-21. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2019-11-21. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-04-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/223 

§ 51 Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en 
demensavdelning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Kvist (M) med flera framhåller i en motion att befolkningen, i såväl 
Sverige som Tidaholm, blir allt äldre vilket för med sig att åldersbaserade 
sjukdomar såsom olika demenssjukdomar kommer att öka. 
 
Motionärerna menar att det efterfrågas ett särskilt boende som är specialiserat 
på demenssjukdom. Ett sådant boende skulle öka tryggheten för både den 
sjuke och dennes anhöriga samtidigt som det skulle ge personal möjlighet att 
specialisera sig inom området och ge bättre vård. 
 
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge social- 
och omvårdnadsnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i 
Tidaholm. 
 
Motionen har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som 
föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 81/2019 ”Beslut om besvarande av motion 

om att tillskapa en demensavdelning”, 2019-04-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att tillskapa en 

demensavdelning”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2019-03-05. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2019 ”Beslut om svar 

på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”,  
2019-02-19. 

 Motion om demensboende (M, C, L, KD, MP), 2018-05-28. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Anna Zöögling (S) och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

- Gunilla Dverstorp (M) föreslår att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknas.  

- Birgitta Andersson (L), Runo Johansson (L), Lennart Axelsson (C) 
Ingemar Johansson (L) yrkar bifall till Gunilla Dverstorps förslag om 
återremiss.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
och Dvertorps förslag om återremiss. 
 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-04-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Hon ställer först Dverstorps förslag om återremiss under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.   
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
NEJ: 
Bifall till Dverstorps förslag om återremiss.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 21 
NEJ: 19 
AVSTÅR: 1 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Dverstorps förslag om 
återremiss.  
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mattias Ezelius (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Cathrine Karlsson (S), 
Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Anna Ider (V), Lisbeth Ider (V), Karin 
Olofsson (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (S) Henrik Lennartsson (S) 
 
Följande röstar NEJ:  
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart 
Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M), Gunilla 
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Marianne Andersson (-), Jan 
Andersson (-), Petri Niska (SD), Krister Rohman (KD) 
 
Följande AVSTÅR: 
Peter Friberg (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för komplettering av underlaget då en ekonomisk 
utredning/beräkning saknas.  

 
Sändlista 
Fredrik Kvist 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-02-19 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/184 

§ 16 Beslut om svar på motion om att tillskapa en 
demensavdelning i Tidaholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige angående tillskapande av 
demensavdelning i kommunen. 
 
Forskning visar att antal personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt, 
vilket ställer stora krav på verksamheten. 
Syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder är att 
underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt. Det är viktigt med ett omhändertagande som 
är anpassat till personens särskilda behov och förutsättningar. 
 
Kommunen har integrerade boenden vilket innebär att när någon flyttar in på 
äldreboende får personen bo kvar oavsett vad personen har för behov. 
En viktig del i integrerat boende är att personen ska känna trygghet i att få bo 
kvar.  
 
Det är ett ständigt pågående arbete i verksamheten att inom detta område 
höja personalens kompetens i form av olika utbildningar och föreläsningar. 
 
Inom befintlig budget finns inte utrymme att tillskapa ett specifikt 
demensboende.  I nuläget får personer med demens sina behov tillgodosedda 
inom befintliga äldreboende. 
 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut 2019-02-05 § 13 ”Beslut om 

svar på motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”. 
 Tjänsteskrivelse, ”Svar på motion om demensboende”, 

omvårdnadschef Anna-Lena Skatt, 2018-08-06 
 Kommunstyrelsen arbetsutskott beslut 2018-06-20 § 73, ”Beslut om 

remittering av motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm”. 
 Motion om demensboende (M,C,L,MP, KD), 2018-05-28. 

 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

- Fredrik Kvist (M) föreslår nämnden att besluta tillstyrka motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets och 
Kvists. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-02-19 
Social- och omvårdnadsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Social- och omvårdnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att besluta avslå motionen. 
 
Reservation 
”Angående motion om demensavdelning. 

• Reservation till förmån för eget förslag 
 
Fredrik Kvist (M)” 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/223 

§ 73 Beslut om remittering av motion om att tillskapa en 
demensavdelning i Tidaholm 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Kvist (M) med flera har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 
ger socialnämnden i uppdrag att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm. 
 
Kommunfullmäktige har hänskjutit motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Första steget i beredningen är att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar om vilken eller vilka nämnder/instanser som ska yttra sig över 
motionen, eller om motionen ska beredas enbart av kommunstyrelsen. 
 
Riktlinjer för beredning av motioner har antagits av kommunstyrelsen 2016-06-
08. Enligt riktlinjerna kan kommunstyrelsen inhämta yttranden från nämnder 
och andra instanser. Nämnden/instansen som ombeds yttra sig ska i sitt 
yttrande lämna sin syn på motionen. Yttrandet ska innehålla viktig information. 
Nämnden ska också lämna förslag till beslut enligt olika alternativ som framgår 
av riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion om att tillskapa en 

demensavdelning i Tidaholm”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 
2018-06-04. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 63/2018, ”Handlingar att anmäla”, 2018-
05-28 

 Motion om att tillskapa en demensavdelning i Tidaholm, 2018-05-28 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen lämnar inte något förslag till beslut om remittering  i 
ärendet. Yttrandet ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningen 
senast 2018-11-20 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen om att 
tillskapa en demensavdelning i Tidaholm till social- och 
omvårdnadsnämnden för besvarande senast 2018-11-20.  

 
 
Sändlista 
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 
2021-01-14 
 
Ärendenummer 
2021/22 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Besvarande av fråga gällande vem som ska 
betala dolda bidrag 
 
Ärendet 
Ingemar Johansson (L) har inkommit med en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående vem som ska betala ”dolda bidrag”.   
 
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara frågan muntligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari. 
 
Beslutsunderlag 
 Fråga från Ingemar Johansson (L). 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 
 
Sändlista 
Ingemar Johansson 



Till kommunfullmäktiges sammanträde i Tidaholm 210125 
Fråga till Kommunstyrelsens Ordförande:   Vem ska betala de ”dolda” bidragen? 

Vid införandet av internhyror slogs fast en huvudregel. Den nämnd som har verksamhet i den 
aktuella lokalen skall stå som hyresgäst. Hyresvärd är SBN och internhyran skall vara ett 
nollsummespel för denna nämnd. Alltså hyra skall täcka kostnaderna, både kapitalkostnaderna och 
underhållskostnaderna men varken mer eller mindre. Vidare skall kommunala fastigheter som inte 
brukas för kommunal verksamhet avyttras så långt detta är möjligt. 

Under de senaste åren har vi sett hur detta har lett till att nämnder sett över sina lokalbehov och 
samlat sin verksamhet i ”sina” respektive lokaler med förhoppningsvis en effektivisering och 
rationalisering som följd men också en större fokusering på den egna ekonomin, det egna stupröret, 
som följd. 

I åtminstone ett fall frångick vi den regel som skulle gälla. Kultur och Fritidsnämnden fick stå som 
hyresvärd av våra idrottshallar trots att de inte har någon verksamhet i dessa lokaler. KoF har 
verksamhet i Bibliotekshuset, Museet och Badet men bedriver ingen egen verksamhet i våra 
idrottshallar. Den kommunala verksamhet som förekommer där är skolverksamhet, alltså Barn och 
Utbildningsnämndens verksamhet och för övrigt är det våra idrottsföreningar och i viss mån 
privatpersoner som nyttjar dessa lokaler. Då KoF av hävd stått för administrationen av hallarna, 
tidsbokningar, hyra mm men även av underhållet av hallarna ansågs det att trots att ingen egen 
verksamhet förekom så låg ändå KoF närmast att ta över hyresgästuppdraget eftersom de låg 
föreningslivet närmast så att säga. 
Vad som inte alltid framkommit för alla och envar är att det också fanns och finns ett dolt bidrag till 
föreningar och BUN då det gäller hyrorna av våra hallar. Den hyresintäkt som KoF har för 
idrottshallarna täcker inte ens hälften av kostnaderna. 

Då Rosenbergshallen nu har byggts därför att Rosenbergsskolan har behov av denna hall så står KoF 
för ytterligare en hall som kommer att generera mer kostnader än inkomster och det blir inte längre 
möjligt att få en budget i balans. KoF beslutade därför att ”gå ur” Idrottshallen trots att det 
förekommer kommunal verksamhet där. Inte en verksamhet som KoF bedriver utan en verksamhet 
som BUN bedriver, vilket ju, som sagt, är fallet för alla våra idrottshallar. 

Då nu KoF gått ur Idrottshallen så står SBN med en lokal utan hyresgäst vilket ju då innebär att man 
skall se om man kan avyttra lokalen men samtidigt används ju lokalen för kommunal verksamhet då 
Rudbecksgymnasiet har verksamhet där. BUN vill inte ta över den och de kostnader som finns i de 
dolda bidragen. De föreningar som i dagsläget hyr idrottshallen vet inte vilka de nu kan hyra lokalen 
av och är inte intresserade att betala mer för att vara i just idrottshallen, snarare tvärtom. 
Möjligheten för TGS att äntligen hitta en mer permanent lokal i samverkan med Rudbecksgymnasiet 
verkade lovande men de vill också få en ekonomisk situation som är likvärdig med andra föreningars 
som får del av detta dolda bidrag.  

Då denna fråga berör tre nämnder som ingen, som jag ser det, har möjlighet att ta ett beslut på egen 
hand som läser denna knut vill jag att denna fråga lyfts till KS och KF nivå. Då den största knuten 
handlar om det dolda bidrag som KoF ger våra föreningar i form av en subventionerad hallhyra och 
som ingen längre är villig att betala väljer jag att belysa denna något röriga situation som vi hamnat i 
med hjälp av denna fråga: Vem ska betala de ”dolda” bidragen? 

Ingemar Igge 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 
2021-01-15 
 
Ärendenummer 
2021/25 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Besvarande av fråga angående politiska insatser 
för att påverka beslutet om Nobias flytt  
 
Ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har inkommit med en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående politiska insatser för att påverka 
beslutet om Nobias flytt.   
 
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara frågan muntligt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari. 
 
Beslutsunderlag 
 Fråga från Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 
 
Sändlista 
Zelal-Sara Yesildeniz 



1

Marie Anebreid

Från: Anna Eklund
Skickat: den 13 januari 2021 15:39
Till: Marie Anebreid
Ämne: VB: Anmäla fråga till KF 25/1

 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Zelal Yesildeniz <Zelal.p.Yesildeniz@tidaholm.se>  
Skickat: den 13 januari 2021 15:31 
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>; Erik Ezelius <erik.ezelius@riksdagen.se>; Krister Rohman 
<krister.rohman@telia.com>; Krister Rohman <Krister.p.Rohman@tidaholm.se> 
Ämne: Anmäla fråga till KF 25/1 
 
Hej,  
 
Jag anmäler härmed följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande (KSO) Anna‐Karin Skatt (S) inför nästa 
Kommunfullmäktige den 25/1‐2021.  
 
”Vilka politiska åtgärder/insatser har KSO konkret gjort för att påverka beslutet angående flytten av Marbodal/Nobia 
till Jönköpings kommun?”  
 
Med vänliga hälsningar 
Zelal‐Sara Yesildeniz (‐)  
 
Skickat från min iPad 
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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 
2021-01-15 
 
Ärendenummer 
2018/319, 2018/406, 2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse. Beslut om entledigande från uppdrag Mattias 
Ezelius (S) 
 
Ärendet 
Mattias Ezelius (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i social- och omvårdnadsnämnden 
samt ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-01-11 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar 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 

 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Mattias Ezelius 
Social-och omvårdnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Marie Anebreid

Från: Anna Eklund
Skickat: den 11 januari 2021 07:55
Till: Marie Anebreid
Ämne: VB: Entledigande från uppdrag 

 
 

Från: Mattias Ezelius <Mattias_eze@hotmail.com>  
Skickat: den 11 januari 2021 07:04 
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se> 
Ämne: Entledigande från uppdrag  

 
Hej Anna! 
Jag skriver för att bli entledigad från mina kommunala uppdrag.  

 Ledamot i kommunfullmäktige  
 Ledamot i social-och omvårdnadsnämnden 
 Ersättare i kommunstyrelsen 

Tack för mig 
/Mattias Ezelius  

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 
2021-01-15 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Mattias Ezelius (S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-01-25 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Mattias Ezelius (S). 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot 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 Mattias Ezelius 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden för perioden 2021-01-25 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 
2021-01-15 
 
Ärendenummer 
2018/401 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Mattias Ezelius (S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-01-25 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Mattias Ezelius (S). 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen. Socialdemokraterna har meddelat att det kommer att finnas 
ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Mattias Ezelius 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ersättare i kommunstyrelsen 
för perioden 2021-01-25 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Den valde 
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