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Kallelse Kommunfullmäktige 

2022-12-19 Kl. 17:00 
Plats: Stora salen, Stadsbiblioteket 

Justerare: Ingemar Johansson (L) eller Patrik Kristoffersen (KD), Lena Andersson (S) eller Othmar 
Fiala (S)  

Kallade 
Ledamöter 
Erik Ezelius (S) andre vice ordförande, Svante Schultz (VT), Peter Friberg (M), Lennart Nilsson 
(SD), Ingela Backman (S), Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), 
Johan Liljegrahn (M), Pia Logård (SD), Anna-Karin Skatt (S), Patrik Kristoffersen (KD), Mikael 
Hallin (C), Tony Pettersson (S), Fredrik Lindberg (V), Ida Davidsson (VT), Jenny Svensson (L), 
Lena Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M), Per Nordström (SD), Othmar Fiala (S), Camilla 
Graaf (VT), Anna Zöögling (S), Lena Alteg (M), Lennart Larsson (SD), Birgitta Andersson (L), 
Christoffer Axelsson (S), Christopher Vipond (MP), Krister Rohman (KD) ordförande, Elisabeth 
Alfredsson (VT), Emma Graaf (S), Fredrik Kvist (M), Liva Vikhed (SD), Jonas Storm (S), Magnus 
Haglind (VT), Anneli Sandstedt (C), Lisa Öhgren (S), Patricia Axelsson (V), Ingemar Johansson (L) 
förste vice ordförande, Magnus Erbing (M), Asem Alkordi (S) 

Tjänstgörande ersättare 
 

Ersättare 
Yvonne Andersson (L), Per-Olof Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Roger Lundvold (KD), 
Johannes Kieser (VT), Ezra Araya (VT), Isabelle Andersson (VT), Per-Erik Vrang (M), Ulf Alteg 
(M), Lisa Andersson (M), Jan Norberg (SD), Stig Norberg (SD), Christina Forsling (SD), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Lisbeth Göthberg (S), Georgos Moschos (S), Malin Andersson (S), 
Alexander Lagerholm (S), Ulrika Storm (S), Henrik Vang (V), Per Wiklund (V), Per-Inge Karlsson 
(C), Alexander Karlsson (C), Tobias Henning (MP), Mai-Liis Emanuelsson (MP) 
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Ärenden 
1 Godkännande av dagordning 2022/10 

2 Allmänhetens frågestund 2022/11 

3 Handlingar att anmäla 2022/12 

4 Beslut om antagande av policy för investeringar 2022/241 

5 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB 2022/249 

6 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB 2022/249 

7 Beslut om antagande av taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

2022/332 

8 Beslut om revidering av valnämndens reglemente 2022/325 

9 Beslut om revidering av reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda 

2022/114 

10 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri förskola 2022/169 

11 Beslut om besvarande av motion om att Lindängen ska vara ett 
temporärt boende för flyktingar från Ukraina 

2022/152 

12 Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2023-2026 2022/291 

13 Val av barn- och utbildningsnämnd för mandatperioden 2023-
2026 

2022/292 

14 Val av kultur- och fritidsnämnd för mandatperioden 2023-2026 2022/293 

15 Val av samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 2023-2026 2022/294 

16 Val av social- och omvårdnadsnämnd för mandatperioden 2023-
2026 

2022/296 

17 Val av jävsnämnd för mandatperioden 2023-2026 2022/297 

18 Val av valnämnd för mandatperioden 2023-2026 2022/298 

19 Val till nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 
mandatperioden 2023-20261 

2022/299 

20 Val till stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola för 
mandatperioden 2023-2026 

2022/350 
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21 Val till stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm för 
mandatperioden 2023-2026 

2022/351 

22 Val av styrelse för "Fonden av år 1900" för mandatperioden 
2023-2026 

2022/306 

23 Val till stiftelsen Hömbs by för mandatperioden 2023-2026 2022/305 

24 Val till styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd för 
mandatperioden 2023-2026 

2022/304 

25 Val av överförmyndare för mandatperioden 2023-2026 2022/301 

26 Val till Tidans vattenförbund för mandatperioden 2023-2026 2022/303 

27 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2023-2026 

2022/302 

28 Val till Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg för 
mandatperioden 2023-2026 

2022/316 

29 Val till Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2023-2026 2022/343 

30 Beslut om entledigande från uppdrag Erik Ezelius (S) 2022/288 

31 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2023-2026 

2022/288 

32 Mötets avslutande 2022/10 
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From:                                 Bengt Karlsson
Sent:                                  Wed, 23 Nov 2022 12:24:35 +0000
To:                                      Jenny Beckman
Cc:                                      Jonas Storm; Lena Andersson; Patricia Axelsson
Subject:                             Valsamverkan

Hejsan Jenny. 
Då kan vi meddela att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ingått valsamverkan inför mandatperioden 
2023 – 2026. 
Med vänlig hälsning 
Bengt Karlsson 
 

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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From:                                 Patricia Axelsson
Sent:                                  Tue, 22 Nov 2022 20:23:07 +0100
To:                                      Jenny Beckman
Subject:                             Re: Valsamverkan

Hej!
Vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har en valteknisk samverkan.
Mvh
Patricia Axelsson 
Vänsterpartiet Tidaholm 

Skickat från min iPad

22 nov. 2022 kl. 17:01 skrev Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Moderaterna, Vi Tidaholm, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har 
inkommit med en överenskommelse om teknisk valsamverkan 2022. 
 
Är det några andra partier som har för avsikt att ingå valsamverkan önskar jag att 
respektive gruppledare meddelar det till kansliet senast fredag den 25 november. Detta för 
att kunna säkerställa att underlagen till valberedningen och fördelningen av platser i 
nämnder blir korrekt. 
 
Det räcker med att respektive gruppledare bekräftar valsamverkan via mail till mig. 
 
Med vänlig hälsning Jenny 
 
Jenny Beckman 
Kanslichef 
0502-60 60 45 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/307 

2022-12-07 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Gruppledare de politiska partierna 
 

Liberalerna 
Gruppledare: Runo Johansson 
Vice gruppledare: Ingemar Johansson 

Kristdemokraterna 
Gruppledare: Patrik Kristoffersen 
Vice gruppledare: Torgny Hedlund 

Vi Tidaholm 
Gruppledare: Zelal-Sara Yesildeniz 
Vice gruppledare: Ida Davidsson 

Moderaterna 
Gruppledare: Johan Liljegrahn 
Vice gruppledare: Ambjörn Lennartsson 

Sverigedemokraterna 
Gruppledare: Lennart Nilsson 
Vice gruppledare: - 

Socialdemokraterna 
Gruppledare: Bengt Karlsson 
Vice gruppledare: Georgos Moschos, Jonas Storm 

Vänsterpartiet 
Gruppledare: Patricia Axelsson 
Vice gruppledare: Fredrik Lindberg 

Centerpartiet 
Gruppledare: Mikael Hallin 
Vice gruppledare: Anneli Sandstedt 
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Miljöpartiet 
Gruppledare: Chris Vipond 
Vice gruppledare: Tobias Henning 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-11-30 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 196 Beslut om antagande av policy för 
investeringar 
KS 2022/241 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för investeringar 

enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan med budget beslutas årligen om styrningsprinciper för investeringar. I syfte att 
förenkla och förbättra hur investeringar hanteras i Tidaholms kommun föreslår 
kommunledningsförvaltningen att styrningsprinciperna för investeringar lyfts ur strategisk plan och 
budget och fastställs i en policy. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på policy. 

Policy för investeringar är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska hanteras 
inom Tidaholms kommun. Dokumentet tydliggör ansvar och roller, kvalitetssäkrar arbetsmoment 
i processen och säkerställer genomarbetade beslutsunderlag.  

De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte av policyn. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

policy för investeringar enligt upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121/2022 ”Beslut om antagande av policy för 

investeringar”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av policy för investeringar”, controller Anna Johansson,  

2022-10-04. 
 Utkast: Policy för investeringar.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-16 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 121 Beslut om antagande av policy för 
investeringar 
KS 2022/241 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

policy för investeringar enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan med budget beslutas årligen om styrningsprinciper för investeringar. I syfte att 
förenkla och förbättra hur investeringar hanteras i Tidaholms kommun föreslår 
kommunledningsförvaltningen att styrningsprinciperna för investeringar lyfts ur strategisk plan och 
budget och fastställs i en policy. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på policy. 

Policy för investeringar är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska hanteras 
inom Tidaholms kommun. Dokumentet tydliggör ansvar och roller, kvalitetssäkrar arbetsmoment 
i processen och säkerställer genomarbetade beslutsunderlag.  

De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte av policyn. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policy 

för investeringar enligt upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av policy för investeringar”, controller Anna Johansson,  

2022-10-04. 
 Utkast: Policy för investeringar.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/241 

2022-09-30 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Johansson, controller 

Tjänsteskrivelse – Antagande av policy för 
investeringar 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för investeringar 
enligt upprättat förslag.  

Ärendet 
I strategisk plan med budget beslutas årligen om ekonomistyrningsprinciper för investeringar. I 
syfte att förenkla och förbättra hur investeringar hanteras i Tidaholms kommun föreslår 
kommunstyrelsen att styrningsprinciperna för investeringar lyfts ur strategisk plan och budget och 
fastställs i en policy.   

Utredning 
Ekonomienheten inom kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för 
investeringar. 

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska hanteras 
inom Tidaholms kommun. Dokumentet tydliggör ansvar och roller, kvalitetssäkrar arbetsmoment 
i processen och säkerställer genomarbetade beslutsunderlag.  

De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Kommunstyrelsen föreslår beslut om att anta förslag till investeringspolicy. Policyn ersätter de 
ekonomistyrningsprinciper för investeringar som årligen beslutades i strategisk plan och budget 

Beslutsunderlag 
 Utkast: Policy för investeringar.  

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktige

Ärendenummer: KS 2022/241
Antagen: 20XX-XX-XX
Senast reviderad: 20XX-XX-XX

Policy
Investeringar

1Flicka blåser såpbubblor
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Inledning 
Bakgrund  
Denna policy antas av kommunfullmäktige och anger de övergripande principerna för 
kommunens investeringar som tidigare inrymdes i kommunens ekonomistyrprinciper, vilka 
antogs och beslutades årligen av kommunfullmäktige i strategisk plan och budget.  Policyn 
omfattar endast kommunens verksamheter, det vill säga skattefinansierad verksamhet och 
taxefinansierad eller affärsdrivande verk.   

Syfte 
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som utgår från gällande lagar, regler och 
rekommendationer som fastställer hur investeringar ska hanteras i Tidaholms kommun.  

Ytterligare så är syftet att:  

• Ange definition av investeringar  
• Ange ansvarsfördelning 
• Ange ärendeprocessen för investeringsprojekt  
• Ange rapportering och uppföljning  

 

Avgränsning  
De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte. 

Definition och kriterier  
En investering är en anskaffning av en materiell eller immateriell anläggningstillgång som är 
avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten och som uppgår till ett väsentligt 
belopp.  

För att en anskaffning ska redovisas som en investering ska följande tre kriterier vara 
uppfyllda:  

• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år  
• Anskaffningen är avsedd för stadigvarande bruk 
• Beloppet är av väsentlig storlek (med väsentligt belopp menas minst ett halvt 

prisbasbelopp) 
 

För anskaffningar av inventarier som ingår i en större inventarieinvestering ska det 
sammanlagda värdet vara grund för bedömningen. 

Vid anskaffning av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för en investering ska 
kostnadsföring ske, det vill säga belasta verksamhetens resultat det år anskaffningen sker. 

Anskaffningsvärde 
Huvudregeln vid värdering av investeringar är att de vid förvärvstillfället tas upp till 
anskaffningsvärdet i bokföringen.  
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Avskrivning och nedskrivning  
Plan för avskrivningar  
Vid anskaffningstillfället ska en plan fastställas för hur en anläggningstillgång med begränsad 
nyttjandeperiod ska skrivas av. Tillgångar med bestående värde och obegränsad livslängd 
skrivs inte av. Avskrivningstider bestäms utifrån normgivande organs rekommendationer.  

Komponentavskrivningar  
Kommunen tillämpar komponentavskrivningar enligt rekommendationer från Rådet för 
Kommunal Redovisning (RKR). Detta innebär att vissa typer av större materiella 
anläggningstillgångar som består av separata komponenter vilka har olika nyttjandeperioder, 
då ska skrivas av var för sig. Avskrivningstiden blir då den enskilda komponentens 
nyttjandeperiod. 

Nedskrivning  
En anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 
det redovisade värdet ska skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas 
vara bestående. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den. 

Kapitalkostnader 
Verksamheter som nyttjar en anläggningstillgång belastas årligen med en kapitalkostnad. 
Kapitalkostnaden består av avskrivning och internränta. Kommunfullmäktige beslutar årligen 
om internräntan, där förslag hämtas från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR). 
Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en 
investerings livslängd. 

Utrangering av anläggningstillgångar 
En anläggningstillgång upphör att redovisas i bokföringen i samband med att den tas ur bruk 
på grund av åldersskäl, skada eller liknande. En förutsättning är dock att den inte betingar 
något värde vid en eventuell framtida försäljning. När en anläggning tas ur bruk ska detta 
speglas i den ekonomiska redovisningen.  

Leasing  
Ett alternativt sätt att hantera behovet av en anläggningstillgång är, i stället för inköp och 
därigenom en investering, att leasa/hyra tillgången. Den totala kostnaden vid leasing är i regel 
högre än motsvarande kostnad vid egen finansiering. Huvudregeln är därför att kommunen 
ska äga den utrustning som krävs för att bedriva den löpande verksamheten samt att leasing 
ska användas restriktivt och endast om det medför uppenbara fördelar.  

Leasing sker i första hand av personbilar.  
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Budgetering  
Verksamhetsplan och investeringsmedel 
I samband med beslut om verksamhetsplan, som antas senast i december innevarande år, ska 
respektive nämnd varje år bedöma sitt investeringsbehov för närmast kommande år samt en 
långsiktig plan för de kommande nio åren. Beslut om investeringsbehov tas i respektive 
nämnd. För varje investering ska en behovsanalys upprättas som kortfattat beskriver 
investeringens syfte, driftkostnadskonsekvenser samt energi- och miljöeffekter. I 
behovsanalysen konkretiseras alltså de behov som nämnderna prioriterar som mest 
angelägna, med fokus på att beskriva nyttovärdet av behovet och vad konsekvenserna blir 
om behovet inte uppnås.  

Behovsanalyserna är kommunstyrelsens underlag till kommande budgetberedning inför 
kommunfullmäktiges beslut, i samband med Strategisk plan och budget, om investeringsmedel 
för de kommande tre åren i planperioden. Investeringsmedel anslås för investeringsprojekt 
per objekt.  

Kostnader för förstudier ansvarar respektive nämnd för, om projektet därefter beslutas att 
genomföras kan, enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, delar av 
förstudiekostnaderna omföras och inkluderas i projektkostnaden. 

Prioritering av investeringar 
Om behovet av investeringar är större än det ekonomiska utrymme som kommunen har, 
krävs prioritering enligt följande prioriteringsordning: 

1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet  

2. Lag- eller myndighetskrav  

3. Ekonomisk effektivitet – investeringar som ger möjlighet till ekonomiska effektiviseringar 
(effektivare organisation, lägre energikostnader, lägre licenskostnader, högre intäkter etc)  

4. Kvalitativt värde – investeringen skapar ökad kvalitet i kommunens verksamhet, ökad 
hållbarhet ur ett miljöperspektiv, ökad livskvalitet för medborgare och/eller mervärden för 
näringsidkare. 

Driftkostnadseffekter av investeringar 
Innan beslut tas om investering ska det avgöras hur investeringens driftkostnader inklusive 
kapitalkostnader påverkar nämnden. Detta görs i framtagna kalkylmallar. De driftkostnader 
inklusive kapitalkostnader som uppstår till följd av en investering ska finansieras inom 
respektive nämnd.  
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Genomförande och uppföljning av investering  
Investeringsprojektets beslutsgång  
Investeringsprojekt bedrivs oftast i projektform med förstudie, projektering och 
genomförande samt slutredovisning.  

Det finns två ärendeprocesser avseende kommunens investeringsprojekt. Huvudprocessen 
för investeringsprojekt är den process som beskrivs nedan. De investeringsprojekt som är 
undantagna från huvudprocessen finns markerade i Strategisk plan och budget och följs upp 
och hanteras av nämnden/kommunstyrelsen. De projekt som inte följer huvudprocessen ska 
hanteras enligt ordinarie ärendeprocess. Samtliga investeringsprojekt oavsett om de följer 
huvudprocessen eller inte ska inkluderas i respektive nämnds/kommunstyrelsens 
uppföljningsrapporter.  

Förstudie 

Beställarnämnd1 beslutar om förstudie utifrån att behov hos nämnd uppstått. I förstudien ska 
totalkostnadsanalys som visar på förändringen av framtida driftkostnader bifogas. 
Kommunstyrelsen bereder ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
eller avbryta förstudien alternativt att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
beställarnämnden. Beslut tas sedan i kommunfullmäktige som även reserverar medel och ger 
utförarnämnden2 uppdrag att projektera.   

Projektering och upphandling 

Projektering påbörjas då kommunfullmäktige godkänt förstudie, och givit utförarnämnden 
uppdrag att projektera. Planen för genomförande konkretiseras i projekteringen och alla 
underlag för genomförandet skapas. De ekonomiska beräkningarna förfinas. Projektering kan 
innebära både byggprojekt (samhällsbyggnadsnämnden inkopplad) eller förfrågningsunderlag 
inför en upphandling. Anbud kan inhämtas under projekteringen. I de fall anbud alternativt 
bedömd investeringsutgift är högre än reserverade medel i investeringsbudgeten ska 
beställarnämnden tillsammans med utförarnämnden i första hand anpassa investeringen 
utifrån avsatta medel.  

Både beställar- och utförarnämnd fattar beslut om att godkänna projekteringen. Om 
projekteringen godkänns bereder kommunstyrelsen ärendet och föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna eller avbryta projekteringen alternativt att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till utförarnämnden. Beslut tas sedan i kommunfullmäktige som vid 

 
1 Beställarnämnd är den nämnd som har behovet. 
2 Utförarnämnd är den nämnd som genomför investeringsprojektet. I vissa fall kan beställarnämnd och 
utförarnämnd vara densamma, men i regel är utförarnämnden samhällsbyggnadsnämnden som har uppdrag att 
projektleda kommunens investeringsprojekt.   
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behov kan revidera medel och ger utförarnämnden uppdrag att genomföra projektet enligt 
projektdirektivet.  

Genomförande 

Utförarnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra investeringsprojektet 
och därmed också teckna tilldelningsbeslut och skriva kontrakt inom ramen för 
projektdirektivet. Utförarnämnd och beställarnämnd ska vid väsentliga uppdateringar av 
projektdirektiv och/eller budgetavvikelser fatta beslut om förslag till revidering för vidare 
beslut i kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar om 
uppdaterat projektdirektiv och eventuell revidering av budget.  

Uppföljning och avslut 

Till delårsrapport och årsredovisning sker uppföljning av aktuella investeringsprojekt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Vid projektavslut sammanfattas en slutrapport där resultatet summeras. Slutrapporten ska 
inkludera en redovisning av projektets ekonomiska utfall jämfört med budget, avvikelser 
mellan önskat och verkligt resultat avseende både tidsplan och projektdirektiv. En summering 
av arbetet inom projektet bör sammanställas vilken ska ligga till grund för kommande projekt 
av liknande karaktär. Slutrapporten ska också innehålla förslag till framtida utvärdering av 
effekterna av projektet. Om något kvarstår att göra ska det dokumenteras i slutrapporten 
med förslag till beslut om fortsatt hantering. Slutrapport beslutas av utförarnämnd och 
redovisning sker till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.   

Förändring under året och ombudgetering av investeringar 
Under innevarande år kan investeringsmedel av olika anledningar behöva fördelas om. 

• Kommunstyrelsen kan besluta att omdisponera medel från den beslutade 
investeringsreserven för innevarande år 

• Nämnderna får besluta att omdisponera investeringsmedel upp till 100 000 kr mellan 
nämndens egna investeringsprojekt, under förutsättning att nämndens totala 
investeringsbudget hålls för året 

• Övrig omdisponering av investeringsmedel beslutas av kommunfullmäktige  

Ombudgetering av investeringsanslag mellan budgetår beslutas av kommunstyrelsen.  

Endast kommunfullmäktige kan besluta om tilläggsanslag för innevarande år. 
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§ 197 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads 
AB 
KS 2022/249 

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 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
167 642 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under år 2023 är 0 kronor.  

Tidaholms Bostads AB:s borgensram för år 2022 var 180,1 miljoner kronor men enligt bolagets 
beräkning av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
167 642 515 kronor för år 2023.   

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 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123/2022 ”Beslut om borgensram för 

Tidaholms Bostads AB”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms bostads AB 2023”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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§ 123 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads 
AB 
KS 2022/249 

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 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
167 642 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under år 2023 är 0 kronor.  

Tidaholms Bostads AB:s borgensram för år 2022 var 180,1 miljoner kronor men enligt bolagets 
beräkning av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
167 642 515 kronor för år 2023.   

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 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms bostads AB 2023”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2022-10-12 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut Tidaholms bostads 
AB 2023 
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 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
167 642 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under 2023 är 0 kronor.  

Utredning 

 

Tidaholms bostads ABs borgenram för 2022 var 180,1 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 167 642 
515 kronor för 2023.   

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 
2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 
2022-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 8 778 557 -360 000 8 418 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 482 089 -146 000 2 336 089
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 100 000 -100 000 10 000 000
Kommuninvest 138466 2025-05-12 16 725 000 -300 000 16 425 000
Kommuninvest 138469 2026-02-04 14 445 369 -420 000 14 025 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 000 000 -400 000 8 600 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 400 000 -60 000 4 340 000
Kommuninvest 145048 2023-04-12 0 4 340 000 -120 000 4 220 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 100 000 -60 000 6 040 000
Kommuninvest 145049 2023-04-12 0 6 040 000 -120 000 5 920 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 700 000 -200 000 14 500 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 5 812 500 -250 000 5 562 500
Kommuninvest 132409 2024-10-02 6 850 000 -200 000 6 650 000 Kungsbro 2021
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 -340 000 10 660 000 Kungsbro 2021
Kommuninvest 142167 2026-02-04 0 11 000 000 -255 000 10 745 000 Kungsbro 2022
Kommuninvest 144986 2024-11-29 0 20 000 000 -300 000 19 700 000 Kungsbro 2022
Kommuninvest 148746 2023-08-16 0 4 000 000 0 4 000 000 Kungsbro 2022

126 293 515 0 45 380 000 -4 031 000 167 642 515

Budgeterad nyupplåning 2023 0
Summa låneskuld 126 293 515 0 45 380 000 -4 031 000 167 642 515
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomienheten 
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§ 198 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi 
AB 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kr per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under år 2023 som avser investeringar och anskaffning av gatubelysning 
uppgår till 3 000 000 kr.  

Tidaholms Energi AB:s borgensram för år 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning 
av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
209 607 000 kronor för år 2023.   

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom 

för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124/2022 ”Beslut om borgensram för 

Tidaholms Energi AB”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ” Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2023” ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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§ 124 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi 
AB 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom 

för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kr per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under år 2023 som avser investeringar och anskaffning av gatubelysning 
uppgår till 3 000 000 kr.  

Tidaholms Energi AB:s borgensram för år 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning 
av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
209 607 000 kronor för år 2023.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2023”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2022-10-12 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut Tidaholms energi 
AB 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kr per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under 2023 som avser investeringar och anskaffning av gatubelysning 
uppgår till 3 000 000  kr.  

Utredning 

 

Tidaholms energis ABs borgenram för 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 
209 607 000 kronor för 2023.   

 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2021-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 2022-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 1 550 000 -1 550 000 0
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 32 000 000-     0
Kommuninvest Omsatt 93302 2027-12-01 0 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 6 597 000 -1 252 000 5 345 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 20 500 000 -800 000 19 700 000
Kommuninvest 138470 2026-11-12 20 100 000 -800 000 19 300 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 19 480 000 -3 600 000 15 880 000
Kommuninvest 146285 2023-09-15 12 000 000 -400 000 11 600 000
Handelsbanken 681825 2022-01-04 43 231 200 -42 331 200 -900 000 0
Kommuninvest 141564 2024-03-27 43 221 200 -2 700 000 40 521 200
Kommuninvest 141565 2026-02-04 28 220 800 -1 800 000 26 420 800
Kommuninvest 142165 2025-09-15 0 4 000 000 -160 000 3 840 000

258 900 200 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 206 607 000

Budgeterad nyupplåning 2023 0 3 000 000
Summa låneskuld 161 879 000 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 209 607 000
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 199 Beslut om antagande av taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen 
KS 2022/332 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har, § 110/2022, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 2023-01-01 
samt att anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen att 
träda i kraft 2023-01-01. 

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande. Med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 2021-02-25 ändringar i livsmedelslagen (2006:804) 
och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176, LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 2021-04-01. Genom den 
nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning och i stället 
infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Kommuner får inte ta ut högre avgifter än motsvararande kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har samhällsbyggnadsförvaltningen använt Sveriges Kommuner och 
regioners mall för beräkning av timavgift för kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att 
samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa med efterhandsdebitering från och med  
2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2022 ”Beslut om antagande av taxa för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-11-02. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110/2022 ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 
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§ 125 Beslut om antagande av taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen 
KS 2022/332 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har, § 110/2022, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 2023-01-01 
samt att anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen att 
träda i kraft 2023-01-01. 

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande. Med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 2021-02-25 ändringar i livsmedelslagen (2006:804) 
och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176, LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 2021-04-01. Genom den 
nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning och i stället 
infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Kommuner får inte ta ut högre avgifter än motsvararande kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har samhällsbyggnadsförvaltningen använt Sveriges Kommuner och 
regioners mall för beräkning av timavgift för kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att 
samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa med efterhandsdebitering från och med  
2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-11-02. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110/2022 ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 

30



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/332 

2022-11-02 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 

med 2023-01-01, 
o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-10-20 (§ 110/2022) beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 
2023-01-01 och att anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Utredning 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande. Med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen 
(2006:804) och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176, LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 
april 2021. Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig 
förskottsbetalning och i stället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har förvaltningen använt SKR:s mall för beräkning av timavgiften för 
kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa 
med efterhandsdebitering från och med 2023-01-01. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110/2022 ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 110 Beslut om taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 
ALL.2022.447 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01, 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 25 februari 2021 
ändringar i livsmedelslagen och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 
april 2021. Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig 
förskottsbetalning och i stället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen. 
Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har förvaltningen använt SKR:s mall för beräkning av timavgiften för 
kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa 
med efterhandsdebitering från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att:  
o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 

med 2023-01-01, 
o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2022 ”Beslut om taxa för offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 

33



Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-10-20 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, 
2022-09-29. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

34



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: ALL.2022.447

2022-09-28 Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Peter Lann, utvecklingsledare 

Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 

med 2023-01-01, 
o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Ärendet 
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 25 februari 2021 
ändringar i livsmedelslagen och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 
april 2021.Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig 
förskottsbetalning och i stället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll (7 § LAF). Taxeförslaget innebär att Samhällsbyggnadsnämnden övergår till en 
livsmedelstaxa som är baserad på efterhandsdebitering från och med 1/1 2023. 

Utredning 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både europeisk 
och nationell nivå. EU använder sig inom det här området främst av förordningar, vilket innebär 
att de är direkt tillämpliga i alla EU:s medlemsstater och till alla delar är bindande för var och en. 
Genom den nya förordningen om avgifter inom livsmedelskontrollen infördes att kommuner ska 
övergå till efterhandsdebitering av livsmedelskontroll senast vid utgången av 2023. Gällande taxa 
föreskriver årsavgifter. Ett syfte från lagstiftaren med att införa efterhandsdebitering är att få en 
tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. 
 
Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen. 
Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har förvaltningen använt SKR:s mall för beräkning av timavgiften för 
kommunal livsmedelskontroll.  
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Genom den nya förordningen om avgifter inom livsmedelskontrollen ska kommuner gå över till 
efterhandsdebitering senast 2024. Förslaget innebär att Samhällsbyggnadsnämnden övergår till en 
taxa med efterhandsdebitering 1/1 2023. 

Beslutsunderlag 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, 

2022-09-29. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen  
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tidaholms kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk 
produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat 
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Samhällsbyggnadsnämnden efter 
handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11–12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 
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Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1239 kronor per timme kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för kontrollintervall för 
verksamheten (7 a §). 

7 a § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska 
debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som 
fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften 
med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. 
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Avgift för registrering av anläggningar och 
verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska 
registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att 
anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att 
den övergått till en ny aktör. 
 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om 
kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll 
och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där 
bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift för exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 
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Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 
 

Avgift för importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp 
som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska 
betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 
 

Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift 
enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får Samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift 
enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår 
får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så 
lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tidaholms kommun genom dess 
samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från 
och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 
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§ 205 Beslut om revidering av valnämndens 
reglemente 
KS 2022/325 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera valnämndens 

reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt tradition har valnämnden bestått av en ledamot från varje parti som är invalt i fullmäktige. 
Vid valet år 2022 tillkom ett parti i fullmäktige vilket betyder att reglementet behöver ändras för 
att varje parti ska kunna vara representerat.  

För att undvika behov av framtida ändringar om fler eller färre partier väljs in i fullmäktige föreslår 
kommunledningsförvaltningen skrivningen: Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier 
som är invalda i fullmäktige. Nämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

valnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130/2022 ”Beslut om revidering av 

valnämndens reglemente”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av valnämndens reglemente”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2022-10-26. 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 130 Beslut om revidering av valnämndens 
reglemente 
KS 2022/325 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

valnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt tradition har valnämnden bestått av en ledamot från varje parti som är invalt i fullmäktige. 
Vid valet år 2022 tillkom ett parti i fullmäktige vilket betyder att reglementet behöver ändras för 
att varje parti ska kunna vara representerat.  

För att undvika behov av framtida ändringar om fler eller färre partier väljs in i fullmäktige föreslår 
kommunledningsförvaltningen skrivningen: Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier 
som är invalda i fullmäktige. Nämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

valnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av valnämndens reglemente”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2022-10-26. 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/325 

2022-10-26 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av 
valnämndens reglemente 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera valnämndens 
reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Ärendet 
Enligt tradition har valnämnden bestått av en ledamot från varje parti som är invalt i fullmäktige. 
Vid valet 2022 tillkom ett parti i fullmäktige vilket betyder att reglementet behöver ändras för att 
varje parti ska kunna vara representerat.  

För att undvika behov av framtida ändringar om fler eller färre partier väljs in i fullmäktige föreslår 
kommunledningsförvaltningen skrivningen: Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier 
som är invalda i fullmäktige. Nämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 

Sändlista 
Valnämnden 
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A Valnämndens uppgifter  
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter  
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt ansvara för genomförande av 
val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) 
om kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig lagstiftning ska fullgöras 
av valnämnd. 
 
Valnämnden ansvarar vidare för: 

• Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, folkomröstningar 
och dylikt. 

• Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid förekommande folkomröstning, 
omval eller extra val. 

• Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom sitt ansvarsområde 
samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan genomföras på ett tillförlitligt och 
säkert sätt. 

• Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de ändringar däri som 
förändrade befolkningstal eller andra omständigheter kan föranleda.  

• Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar samt i övrigt om 
väsentliga delar i den egna verksamheten.  

• Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare. 
 
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige  
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:  

• Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av 
kommunfullmäktige.  

• Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar 
verksamhetens omfattning och inriktning.  

• Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av 
principiell beskaffenhet.  

• Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd samt får, i sådana mål och 
ärenden där nämnden själv för ta-lan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
antagande av ackord samt slutande av annat avtal. 
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B För kommunstyrelsen och 
nämnderna gemensamma 
bestämmelser 
§ 3 Uppdrag och verksamhet  
Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att  
bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram. 

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet  
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige 
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

§ 5 Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

§ 6 Planering, uppföljning och redovisning 
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin verksamhet.  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande. 

 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
§ 7 Information, samråd och handläggning  

1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnden 
erhålla den information och det underlag  de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.  

2) Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  
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3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till 
enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så 
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.  

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör den 
sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit in och vem som kommer att 
handlägga ärendet samt om möjligt när ärendet förväntas bli avgjort.  

6) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den 
enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, 
integrations-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor, landsbygdssäkring samt FN:s 
barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 
§ 8 Motioner och e-förslag 
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två 
månader om tiden sträcker sig över sommaren. 

När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.  

§ 9 Arkiv  
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. 
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C Valnämndens sammansättning och 
arbetsformer  

§ 10 Nämndens sammansättning  
Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier som är invalda i fullmäktige. Nämndens 
ledamöter utses av kommunfullmäktige.  
 
Nämnden består av åtta ledamöter som utses av fullmäktige.  
 
§ 11 Sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer.  
 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot snarast underrättas om beslutet. 
 
§ 12 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena. 
 
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem 
vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem 
vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange 
om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett. 
  
§ 13 Offentliga sammanträden 
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Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

§ 14 Distansnärvaro  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.  
 
§ 15 Närvarorätt 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden. 

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan 
medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

§ 16 Ordföranden  
Ordföranden ska:  
 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda. 
4) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas. 
5) Bevaka att nämndens beslut verkställs. 
6) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och kommunens 

övriga styrelser och nämnder. 
7) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens utveckling, 

ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
8) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
9) Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda nämnden vid uppvaktningar hos 

myndigheter, vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt 
fall.  

10) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

§ 17 Presidium 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  
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Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 
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§ 18 Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter. 

§ 19 Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli.  

§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring 
Ledamot som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av jäv, ska själv anmäla detta 
till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.   

Ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta att tjänstgöra när 
ärendet har handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

§ 21 Yrkanden 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

§ 22 Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation. 

§ 23 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Ledamöter kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. Denna ska vara 
skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets behandling, dock före sammanträdets slut. 
Protokollsanteckningen får enbart beröra det besluta som är fattat i ärendet. 
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§ 24 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till 
majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till den motsatta sidan. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan. 

§ 25 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 26 Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 

§ 27 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, 
och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 
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§ 206 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren år 2022 arbetade kommunfullmäktiges arvodesberedning fram ett förslag till 
reviderat reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade,  
§ 82/2022, att revidera reglementet i enlighet med upprättat förslag. 

Nu har kommunledningsförvaltningen uppmärksammat felskrivning i reglementet. Vid revideringen 
slogs fyra tabeller ihop till en tabell vilket har genererat ett fel. Felet finns på sidan fyra i 
reglementet. Där står det att vice ordförande i kommunrevisionen ska få två procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Det ska istället stå att ledamöterna i kommunrevisionen ska få detta 
arvode. Förvaltningen konstaterar även att sammanslagningen av tabellerna har gjort det otydligt 
kring överförmyndarens arvode då det i det nya reglementet står att ordförande för 
överförmyndaren ska få 15 procent av gällande riksdagsmannaarvode i ersättning. Det finns dock 
ingen ordförande för överförmyndare utan endast en överförmyndare. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar för att avhjälpa felet och otydligheten.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132/2022 ”Beslut om revidering av reglemente 

om ersättningar till förtroendevalda”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-03. 
 Utkast: Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 
 Tidigare reglemente om ersättningar till förtroendevalda (ärendenr: 2017/255). 

56



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-16 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 132 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren år 2022 arbetade kommunfullmäktiges arvodesberedning fram ett förslag till 
reviderat reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade,  
§ 82/2022, att revidera reglementet i enlighet med upprättat förslag. 

Nu har kommunledningsförvaltningen uppmärksammat felskrivning i reglementet. Vid revideringen 
slogs fyra tabeller ihop till en tabell vilket har genererat ett fel. Felet finns på sidan fyra i 
reglementet. Där står det att vice ordförande i kommunrevisionen ska få två procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Det ska istället stå att ledamöterna i kommunrevisionen ska få detta 
arvode. Förvaltningen konstaterar även att sammanslagningen av tabellerna har gjort det otydligt 
kring överförmyndarens arvode då det i det nya reglementet står att ordförande för 
överförmyndaren ska få 15 procent av gällande riksdagsmannaarvode i ersättning. Det finns dock 
ingen ordförande för överförmyndare utan endast en överförmyndare. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar för att avhjälpa felet och otydligheten.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-03. 
 Utkast: Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 
 Tidigare reglemente om ersättningar till förtroendevalda (ärendenr: 2017/255). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/114 

2022-11-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Ärendet 
Under våren år 2022 arbetade kommunfullmäktiges arvodesberedning fram ett förslag till 
reviderat reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade,  
§ 82/2022, att revidera reglementet i enlighet med upprättat förslag. 

Nu har kommunledningsförvaltningen uppmärksammat felskrivning i reglementet. Vid revideringen 
slogs fyra tabeller ihop till en tabell vilket har genererat ett fel. Felet finns på sidan fyra i 
reglementet. Där står det att vice ordförande i kommunrevisionen ska få två procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Det ska istället stå att ledamöterna i kommunrevisionen ska få detta 
arvode. Förvaltningen konstaterar även att sammanslagningen av tabellerna har gjort det otydligt 
kring överförmyndarens arvode då det i det nya reglementet står att ordförande för 
överförmyndaren ska få 15 procent av gällande riksdagsmannaarvode i ersättning. Det finns dock 
ingen ordförande för överförmyndare utan endast en överförmyndare. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar för att avhjälpa felet och otydligheten. 
Ändringarna har markerats i utkast till reviderat reglemente. Text som föreslås läggas till är 
markerad med grönt och text som föreslås tas bort är markerad med rött. 

Förvaltningen framhåller att reglementet än så länge endast har börjat gälla för 
kommunfullmäktige. Det börjar gälla för övriga politiska instanser först 2023-01-01. Detta innebär 
att det inte har hunnit betalas ut något felaktigt arvode. Ärendet väntas hanteras av 
kommunfullmäktige på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-19 vilket innebär att felen 
väntas bli rättade innan reglementet börjar gälla för berörda instanser. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Utkast: Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 

 Tidigare reglemente om ersättningar till förtroendevalda (ärendenr: 2017/255). 

Sändlista 
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Reglementet gäller från och med mandatperiod 2022-2026. Detta innebär att reglementet börjar gälla 
2022-10-15 för kommunfullmäktige och 2023-01-01 för nämnder och kommunstyrelse. 

§ 1 Tillämpningsområde 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725). 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad 
pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt årsarvode, dagarvode, ersättningar för särskilda 
kostnader, resekostnadsersättning och traktamente. 

Med kommunalt organ menas kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige tillsatt beredning, 
kommunstyrelse, kommunal nämnd, av kommunstyrelse eller av kommunal nämnd tillsatt beredning 
och revisor. Till beredning räknas inte bara beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, 
delegation, kommitté och dylikt.  

Ledamöter i kommunens bolag erhåller ersättningar i enlighet med reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda i Tidaholms kommun. Bolagens styrelser beslutar dock själva om fast arvode vid 
bolagens årsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen. 

§ 2 Tolkning 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges presidium.  

§ 3 Årsarvode 
Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och vice ordförande (oppositionsråd) har rätt till 
årsarvoden enligt följande:   

Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande riksdagsmannaarvode 
x 12 månader. 

Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av gällande 
riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har varje år rätt att ta ut den ledighet som 
motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande ålder är berättigad till enligt Allmänna 
bestämmelser, AB 20.  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt till förmåner enligt de grunder som 
gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB 20.  
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§ 4 Fast arvode till ordförande och vice ordförande 
Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens nämnder och gemensamma 
nämnder samt överförmyndare och kommunrevision har rätt till fast arvode. Det fasta månatliga 
arvodet är uttryckt i procent av gällande riksdagsmannaarvode och utgår enligt följande:   

 Ordförande Vice ordförande 

Kommunfullmäktige 4 2 

Social- och omvårdnadsnämnd 25 12,5 

Barn- och utbildningsnämnd 20 10 

Samhällsbyggnadsnämnd 20 10 

Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5 

Jävsnämnd 2 1 

Valnämnd1  2 1 

Gemensam nämnd för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 

- 3 

Kommunrevisionen2 3 2 

Överförmyndare 15 - 
 

 Ordförande Ledamöter 

Kommunrevisionen3 3 2 
 

 Överförmyndare 

Överförmyndare 15 
 
Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är förenat med respektive 
uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen nämnd och dess arbetsutskott där det utgår 
dagarvode enligt § 5. Om ordförande eller vice ordförande är förhindrad att fullgöra arbetet under 
mer än tre månader bör hen avstå från att emot fast arvode under den tiden.  

§ 5 Dagarvode 
Förtroendevalda har rätt till dagarvode. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 
procent av heltid (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande) har aldrig rätt till dagarvode. 

Dagarvode utgår för: 

• sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga 
anteckningar, 

• sammanträden med kommunfullmäktige, 

 
1 Arvode betalas endast ut under valår. 
2 Revisorerna erhåller fast arvode till dess kommunfullmäktige behandlat årsredovisningen för valåret. 
3 Revisorerna erhåller fast arvode till dess kommunfullmäktige behandlat årsredovisningen för valåret. 
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• överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och styrelser i Tidaholms 
kommun och med externa organisationer och myndigheter om beslut är taget i nämnden 
eller av nämnden utsedd beslutsdelegat. 

Dagarvode utgår inte för: 

• deltagande i kurser och konferenser samt studiebesök, 
• gruppmöte för ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige inför sammanträden 

med kommunfullmäktige, 
• gruppmöte inför sammanträden med nämnder och styrelser, men tid för gruppmöte räknas 

samman med tid för sammanträdet. Tiden som räknas med får högst uppgå till en timme. 
• sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges 

sammanträde men tid för valberedningens sammanträde räknas samman med tid för 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Dagarvode utges med följande belopp: 

Sammanträdets omfattning: Procent av gällande 
riksdagsmannaarvode: 

  
Upp till och med 4 timmar (halvt) 1 

Mer än 4 timmar (helt) 2 
 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt 
till arvode med högre sammanlagt belopp än ett helt dagarvode. Om ett sammanträde ajourneras och 
återupptas vid ett senare tillfälle räknas tiden för de olika tillfällena ihop. 

Revisorerna erhåller dagarvode vid utförande av granskningsarbete. 

§ 6 Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun har 
rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Detta gäller dock inte förtroendevald som 
fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid.  

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare 
har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, för tid då denne är ledig. Detsamma gäller för 
en förtroendevald som tagit partiell eller generell tjänstledighet. 

För den som kan styrka till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit utges detta belopp, 
dock högst med 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet per timma. 

Den som inte kan styrka till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit erhåller ett 
schablonbelopp per timma motsvarande 50 procent av 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet. 

I de fall en förtroendevald uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår 
ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt förtroendeuppdrag. 
Begärt belopp ska styrkas med intyg eller liknande. 
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Rätten till ersättning omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande. Rätten 
till ersättning omfattar dessutom nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider 
eller särskilda arbetsförhållanden där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
§ 7 Ersättning för förlorad pensions- och 
semesterförmån 
Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. 
Den årliga avgiften är 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen under året. För att 
ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs att ersättningen överstiger fastställt 
minimibelopp om 100 kronor per år.  

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom betalning av årliga avgifter har 
kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.  

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha anställning gäller andra 
regler än första och andra stycket ovan. Den förtroendevalde har istället rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån med verifierat belopp förutsatt att denne kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats. 

Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 § tredje stycket (egen företagare) ska 
framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället. 

Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 procent av utbetald ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 

§ 8 Kostnadsersättning för barntillsyn 
Förtroendevald har, vid behov av extra barntillsyn för att kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag, rätt 
till ersättning för barnomsorg med belopp som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal 
barnomsorg. 

§ 9 Reseersättningar och traktamente  
För resa inom kommunen med syfte att fullgöra sitt förtroendeuppdrag har förtroendevald, om 
resvägen överstiger tre kilometer enkel resa, rätt till reseersättning enligt de bestämmelser som 
gäller för kommunens arbetstagare.  

För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har förtroendevald rätt till 
reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. 

Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till platsen där 
förtroendeuppdraget ska utövas. Om särskilda skäl föreligger kan kommunfullmäktiges presidium 
medge att ersättning utgår från annan plats. 

§ 10 Övriga kostnader 
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För andra kostnader än de som avses i 8-9 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl föreligger. 

Ersättningar för övriga kostnader kan till exempel vara kostnader som föranletts av uppdraget vid 
vård och tillsyn av funktionsnedsatt person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 

Förtroendevald med funktionsnedsättning kan ha särskilda kostnader för att kunna fullgöra uppdraget. 
Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar.  

§ 11 Pension, avgångsersättning, livränta  
Regler för pension, avgångsersättningar och omställningsstöd har antagits av kommunfullmäktige 
enligt rekommendation av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller sedan 2003 för 
förtroendevalda med årsarvode på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent). PBF 
innehåller förmånerna visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta, efterlevnadspension och 
avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den förtroendevalde fyllt 50 år när 
uppdraget upphör. Om inte den förtroendevalde fyllt 50 år kan det istället finnas rätt till en 
avgångsersättning. Avgångsersättning utges i maximalt fem år. Visstidsersättning och avgångsersättning 
samordnas med inkomster. Innan visstidspension samordnas med inkomster gäller ett fribelopp på 
3,5 prisbasbelopp.  

Från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val gäller även pensionsbestämmelserna OPF-
KL. OPF-KL tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014 med uppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid. OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Pensionsbestämmelserna gäller 
oavsett uppdragets omfattning och förmånerna är avgiftsbaserad ålderspension, sjukpension, 
efterlevnadsskydd och familjeskydd. 

Till avgiftsbestämd ålderspension avsätts en pensionsavgift som är 4,5 procent av pensionsgrundande 
inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av pensionsgrundande inkomst däröver. 
Pensionsgrundande inkomst är årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta 
ersättningar. 

Omställningsstödet är tidsbegränsat och består av två delar; aktiva omställningsinsatser och 
ekonomiskt omställningsstöd. Ekonomiskt omställningsstöd kan utges i maximalt tre år. Ett förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd kan utges i direkt anslutning till att tidigare stöd upphört om den 
förtroendevalde då fyllt 61 år.  

§ 12 Försäkringsskydd 
Förtroendevalda i Tidaholms kommun som företar tjänsteresa för kommunens räkning omfattas av 
tjänstereseförsäkringen. Delar av kommunförsäkringen såsom ansvarsförsäkring och 
rättsskyddsförsäkring omfattar också förtroendevalda. Försäkringsavtal avseende trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada, TFA-KL, omfattar även förtroendevalda. 
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§13 Gemensamma förutsättningar för att erhålla 
ersättningar 
Arvodet enligt 3-4 §§ betalas ut utan ansökan. Arvode enligt 5 § betalas ut efter ansökan. 

Årsarvoden och fast arvode betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut en 
gång per månad. Utbetalning per månad sker efter att ansökan har lämnats in på den av kommunen 
fastställda blanketten. Blanketten ska undertecknas av den förtroendevalde och sedan granskas och 
signeras av en tjänsteperson som kan intyga att den förtroendevalde har rätt till arvode. När 
granskningen är klar ska blanketten lämnas till ordförande för attest.  

För att få ersättning enligt 6-10 §§ ska den förtroendevalde begära ersättning för sina förluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till 
annan som utsetts att ta emot dem. 

Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst får inte grundas på uppgift äldre än ett år. 
Samtliga förtroendevalda som innehar anställning eller på annat sätt har möjlighet att verifiera 
inkomstbortfall anmäler den förlorade arbetsförtjänsten genom att överlämna intyg från arbetsgivare 
eller annan utbetalare där det framgår inkomstbortfallets storlek.  

Under mandatperioden åligger det den förtroendevalde att inkomma med ny inkomstuppgift vid 
eventuellt ändrade inkomstförhållanden.  

§14 Preskriptionsregler 
Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas senast inom ett år från dagen för 
det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. 

Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen för 
det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. 

Ansökan om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från 
dagen för det sammanträde eller motsvarande där kostnaden uppkom. 
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§ 82 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 197/2021, att tillsätta en arvodesberedning som skulle utgöras av 
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utsågs till beredningens 
ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utsågs till beredningens vice 
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att ge beredningen i uppdrag att se över och 
utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Förslaget till uppdragsbeskrivning för beredningen var följande:  

”Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar som ska gälla från nästa mandatperiod 
efter 2022 års val. Uppdraget ska främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de 
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande 
mandatperiod.  Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår av § 
51 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut 
i kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla under kommande 
mandatperiod.” 

Arvodesberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och har arbetat fram ett utkast till reviderat 
reglemente. Fokus har, precis som uppdraget angav, legat vid att göra förtydliganden av skrivningar 
som har uppfattats som oklara. Arvodesberedningen har vid ett tillfälle stämt av utkastet med de 
politiska gruppledarna och beredningen har tagit synpunkterna som kom fram vid den träffen i 
beaktande. 

Arvodesberedningen har beslutat, § 2/2022, att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 126/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-15. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 61/2022 ”Beslut om revidering av reglemente 
om ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-17. 

 Arvodesberedningens beslut § 2/2022 ”Revidering av reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda 2022”, 2022-04-25. 

 Utkast ”Reglemente om ersättningar till förtroendevalda”. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 197/2021 ”Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 

mandatperioden 2022-2026”, 2021-12-20 (ärendenr: 2021/342).  

Sändlista 
Personalenheten 
Samtliga nämnder 
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Tillämpningsområde 
§ 1  

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §  
kommunallagen (2017:725). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ 
utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån, förlorad  
semesterförmån samt årsarvode, dagarvode, ersättningar för särskilda  
kostnader, resekostnadsersättning och traktamente. 
 
Med kommunalt organ menas kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige 
tillsatt beredning, kommunstyrelse, kommunal nämnd, av kommunstyrelse 
eller av kommunal nämnd tillsatt beredning och revisor. Till  
beredning räknas inte bara beredning i egentlig mening utan även  
arbetsutskott, delegation, kommitté och dylikt. 

Ledamöter i kommunens bolag erhåller ersättningar i enlighet med  
reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun.          
Bolagens styrelser beslutar dock själva om fast arvode vid bolagens 
årsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen. 

 
Tolkning 
§ 2  

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av  
kommunfullmäktiges presidium.  

 
Årsarvode 
§ 3  

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och vice ordförande 
(oppositionsråd) har rätt till årsarvoden enligt följande:   

Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande 
riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av  
gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har varje år rätt att ta ut 
den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande 
ålder är berättigad till enligt AB 17.  
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Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt till förmåner enligt 
de grunder som gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB17. 

 
Fast arvode till ordförande och vice ordförande 
§ 4  

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens  
nämnder och gemensamma nämnder samt överförmyndare och 
kommunrevision har rätt till fast arvode. Det fasta månatliga arvodet är uttryckt 
i procent av gällande riksdagsmannaarvode och utgår enligt följande:   

 Ordförande Vice ordförande 

Kommunfullmäktige 4 2 

Social- och omvårdnadsnämnd 25 12,5 

Barn- och utbildningsnämnd 20 10 

Samhällsbyggnadsnämnd 20 10 

Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5 

Jävsnämnd 2 1 

Valnämnd (endast valår) 2 1 

 

 

 Ordförande Vice ordförande 
Den gemensamma nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg - 3 

 

 Ordförande Ledamöter 

Kommunrevision 3 2 

 

Överförmyndare 15 

 

Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är 
förenat med respektive uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen 
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nämnd och dess arbetsutskott där det utgår dagarvode enligt § 5.  
 

Dagarvode 
§ 5  

Förtroendevalda har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode, så kallat 
dagarvode. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 
procent av heltid (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande) har 
aldrig rätt till dagarvode. 

Dagarvode utgår för: 

• sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs  
protokoll eller likvärdiga anteckningar, 

• sammanträden med kommunfullmäktige, 

• förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd  
beslutsdelegat, 

• överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och 
styrelser i Tidaholms kommun och med externa organisationer och 
myndigheter. 
 

Dagarvode utgår inte för: 

• gruppmöte för ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige 
inför sammanträden med kommunfullmäktige, 

• deltagande i kurser och konferenser samt studiebesök. 

 

Det utgår inget separat dagarvode för gruppmöte inför sammanträden med 
nämnder och styrelser, men tid för gruppmöte räknas samman med tid för 
sammanträdet. Separat dagarvode utgår ej heller för sammanträde med 
kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde, men tid för valberedningens sammanträde räknas samman 
med tid för kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Dagarvode utges med följande belopp: 

Sammanträdens omfattning: Procent av gällande 
riksdagsmannaarvode: 

Upp till och med 4 timmar (halvt) 1 

Mer än 4 timmar (helt) 2 
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Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
motsvarande har inte rätt till arvode med högre sammanlagt belopp än ett helt 
dagarvode.  

 
Revisorerna erhåller dagarvode vid utförande av granskningsarbete. 

 
Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning 
§ 6  

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för  
Tidaholms kommun har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. 
Detta gäller dock inte förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 
40 procent av heltid.  

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon 
lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, 
för tid då denne är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit 
partiell eller generell tjänstledighet. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges med följande belopp: 

För den som kan styrka förlorad arbetsförtjänst utges detta belopp. Dock 
högst 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet per timma 
 
Den som inte kan verifiera till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit 
erhåller ett schablonbelopp per timma motsvarande 50 procent av 1/165:e del 
av riksdagsmannaarvodet. 
 
I de fall en förtroendevald uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 
föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går 
miste om på grund av sitt förtroendeuppdrag. Begärt belopp ska styrkas med 
intyg eller liknande. 
 
Rätten till ersättning omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande. Rätten till ersättning omfattar dessutom nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden 
där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån 
§ 7 

Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår i form av årliga avgifter till  
tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 procent av den 
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som den 
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen 
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under året. För att ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs att 
ersättningen överstiger fastställt minimibelopp om 100 kronor per år.  

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom  
betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att 
ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.  

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha 
anställning gäller andra regler än första och andra stycket ovan. Den 
förtroendevalde har istället rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med 
verifierat belopp förutsatt att denne kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats. 

Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 § tredje stycket 
(egen företagare) ska framställas i samband med pensionering dock senast 
inom två år från pensionstillfället. 

Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 procent av utbetald 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 
Kostnadsersättning för barntillsyn 
§ 8 

Förtroendevald har, vid behov av extra barntillsyn till följd av deltagande av 
sammanträde eller förrättning, rätt till ersättning för barnomsorg med belopp 
som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal barnomsorg. 

 
Reseersättningar och traktamente  
§ 9 

För resa inom kommunen med syfte att delta i sammanträde eller 
motsvarande har förtroendevald, om resvägen överstiger tre kilometer enkel 
resa, rätt till reseersättning enligt de bestämmelser som gäller för kommunens  
arbetstagare.  

För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har 
förtroendevald rätt till reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser 
som gäller för kommunens arbetstagare. 

Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta 
bostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger 
kan kommunfullmäktiges presidium medge att ersättning utgår från annan 
plats. 
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Övriga kostnader 
§ 10 

För andra kostnader än de som avses i 8-9 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger. 

Ersättningar för övriga kostnader kan till exempel vara kostnader som  
föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionsnedsatt person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. 

Funktionsnedsatt förtroendevald kan ha särskilda kostnader för att kunna 
fullgöra uppdraget. Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning av handlingar.  
 

Pension, avgångsersättning, livränta etc. med mera 
§ 11 

Regler för pension, avgångsersättningar och omställningsstöd har antagits av 
kommunfullmäktige enligt rekommendation av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL. 
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 
 
PBF, bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
gäller sedan 2003 för förtroendevalda med årsarvode på heltid eller betydande 
del av heltid (minst 40 procent). PBF innehåller förmånerna  
visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta, efterlevnadspension och 
avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den  
förtroendevalde fyllt 50 år när uppdraget upphör. Om inte den förtroendevalde 
fyllt 50 år kan det istället finnas rätt till en avgångsersättning. 
Avgångsersättning utges i maximalt fem år. Visstidsersättning och  
avgångsersättning samordnas med inkomster. Innan visstidspension  
samordnas med inkomster gäller ett fribelopp på 3,5 prisbasbelopp.  
 
Från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val gäller även  
pensionsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL tillämpas för förtroendevalda som 
tillträder från och med valet 2014 med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid. OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av PBF,  
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för  
förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.  
Pensionsbestämmelserna gäller oavsett uppdragets omfattning och  
förmånerna är avgiftsbaserad ålderspension, sjukpension, efterlevnadsskydd 
och familjeskydd. 
 
Till avgiftsbestämd ålderspension avsätts en pensionsavgift som är 4,5  
procent av pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 
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procent av pensionsgrundande inkomst däröver. Pensionsgrundande inkomst 
är årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta ersättningar. 
 
Omställningsstödet är tidsbegränsat och består av två delar; aktiva  
omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd. Ekonomiskt  
omställningsstöd kan utges i maximalt tre år. Ett förlängt ekonomiskt  
omställningsstöd kan utges i direkt anslutning till att tidigare stöd upphört om 
den förtroendevalde då fyllt 61 år.  
 

Försäkringsskydd 
§ 12 

Förtroendevalda i Tidaholms kommun omfattas av ett visst  
försäkringsskydd på samma sätt som anställda inom Tidaholms kommun. 
Detta gäller framförallt inom ansvarsförsäkring samt tjänstereseförsäkring. 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ett mer omfattande 
försäkringsskydd vad gäller trygghetsförsäkringar.  
 

Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättningar 
§13 

Arvodet enligt 3-4 §§ betalas ut utan ansökan. Arvode enligt 5 § betalas ut 
efter ansökan. 

Årsarvoden och fast arvode betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga 
ersättningar betalas ut en gång per månad. Utbetalning per månad sker efter 
att ansökan har lämnats in på den av kommunen fastställda blanketten. 
Blanketten ska undertecknas av den förtroendevalde och sedan granskas och 
signeras av respektive organs sekreterare alternativt förvaltningschef. När 
granskningen är klar ska blanketten lämnas till ordförande för attest.  

För att få ersättning enligt 6-10 §§ ska den förtroendevalde begära ersättning 
för sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
dem. 

Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst får inte grundas på 
uppgift äldre än ett år. Samtliga förtroendevalda som innehar anställning eller 
på annat sätt har möjlighet att verifiera inkomstbortfall anmäler den förlorade 
arbetsförtjänsten genom att överlämna intyg från arbetsgivare eller annan  
utbetalare där det framgår inkomstbortfallets storlek. 

Under mandatperioden åligger det den förtroendevalde att inkomma med ny 
inkomstuppgift vid eventuellt ändrade inkomstförhållanden.  
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Preskriptionsregler 
§14 

Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas senast inom 
ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten 
uppkom. 
 
Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast 
inom två år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten 
uppkom. 
 
Ansökan om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas 
senast inom ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där 
kostnaden uppkom. 
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§ 208 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri 
förskola 
KS 2022/169 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Davidsson (-), Camilla Graaf (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller bland annat följande. 

Det framgår av skollagen (2010:800) att en kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den 
anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Motionärerna ställer sig frågande till vilka avgifter som får 
finnas i förskolan. De hänvisar till att Tidaholms kommun tillämpar maxtaxa vilken sätter ett tak 
för hur hög avgiften får vara. Motionärerna menar vidare att förskolan inte får ta ut någon 
ytterligare avgift om maxtaxa tillämpas. Mot bakgrund av detta undrar motionärerna om 
kommunen kan kräva att föräldrar ska betala för de blöjor som barnen använder när de är på 
förskolan.  De hänvisar till en dom från Kammarrätten, mål nr 10160-18, vilken de menar slår fast 
att blöjor ska ingå i avgiften. 

Motionärerna konstaterar att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun 
idag köper blöjor som de levererar till förskolan. Motionärerna menar att blöjinköpen utgör en 
kostnad för vårdnadshavarna som går utöver maxtaxan och som därför inte är skälig. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 72/2022, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden hänvisar i sitt beslut till ett yttrande av vilket det 
bland annat framgår följande. 

Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun beräknas till minst 
500 000 kronor per år. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 

Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och 
kostnaden för blöjor bedöms inte rymmas inom nämndens budgetram. 

Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt 
en del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur 
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kommunen ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill 
säga en familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden jämfört med en familj 
med lägre inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften 
får bli; så kallad maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår det av förarbetena att avgifterna inte får bli så 
betungande att föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra 
för barnen att delta i. 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas 
från 8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten 
och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår 
att även blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande 
ekonomiska anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen samt att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det motionärerna yrkar på är att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Förvaltningen konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande både har utrett 
möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla förskolebarn blöjor under sin vistelse på förskolan samt 
redovisat vad som ingår i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. Förvaltningen anser därmed 
att motionen är besvarad. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2022 ”Beslut om besvarande av motion 

om avgiftsfri förskola”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om avgiftsfri förskola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2022 ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri 

förskola”, 2022-10-13. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola, 2022-09-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion om avgiftsfri förskola, 2022-04-25. 
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§ 135 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri 
förskola 
KS 2022/169 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Davidsson (-), Camilla Graaf (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller bland annat följande. 

Det framgår av skollagen (2010:800) att en kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den 
anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Motionärerna ställer sig frågande till vilka avgifter som får 
finnas i förskolan. De hänvisar till att Tidaholms kommun tillämpar maxtaxa vilken sätter ett tak 
för hur hög avgiften får vara. Motionärerna menar vidare att förskolan inte får ta ut någon 
ytterligare avgift om maxtaxa tillämpas. Mot bakgrund av detta undrar motionärerna om 
kommunen kan kräva att föräldrar ska betala för de blöjor som barnen använder när de är på 
förskolan.  De hänvisar till en dom från Kammarrätten, mål nr 10160-18, vilken de menar slår fast 
att blöjor ska ingå i avgiften. 

Motionärerna konstaterar att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun 
idag köper blöjor som de levererar till förskolan. Motionärerna menar att blöjinköpen utgör en 
kostnad för vårdnadshavarna som går utöver maxtaxan och som därför inte är skälig. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 72/2022, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden hänvisar i sitt beslut till ett yttrande av vilket det 
bland annat framgår följande. 

Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun beräknas till minst 
500 000 kronor per år. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 

Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och 
kostnaden för blöjor bedöms inte rymmas inom nämndens budgetram. 
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Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt 
en del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur 
kommunen ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill 
säga en familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden jämfört med en familj 
med lägre inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften 
får bli; så kallad maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår det av förarbetena att avgifterna inte får bli så 
betungande att föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra 
för barnen att delta i. 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas 
från 8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten 
och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår 
att även blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande 
ekonomiska anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen samt att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det motionärerna yrkar på är att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Förvaltningen konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande både har utrett 
möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla förskolebarn blöjor under sin vistelse på förskolan samt 
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redovisat vad som ingår i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. Förvaltningen anser därmed 
att motionen är besvarad. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 

anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om avgiftsfri förskola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2022 ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri 

förskola”, 2022-10-13. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola, 2022-09-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion om avgiftsfri förskola, 2022-04-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/169 

2022-10-25 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om 
avgiftsfri förskola 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Ärendet 
Ida Davidsson (VT), Camilla Graaf (VT) och Zelal-Sara Yesildeniz (VT) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller bland annat följande. 

Det framgår av skollagen (2010:800) att en kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den 
anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Motionärerna ställer sig frågande till vilka avgifter som får 
finnas i förskolan. De hänvisar till att Tidaholms kommun tillämpar maxtaxa vilken sätter ett tak 
för hur hög avgiften får vara. Motionärerna menar vidare att förskolan inte får ta ut någon 
ytterligare avgift om maxtaxa tillämpas. Mot bakgrund av detta undrar motionärerna om 
kommunen kan kräva att föräldrar ska betala för de blöjor som barnen använder när de är på 
förskolan.  De hänvisar till en dom från Kammarrätten, mål nr 10160-18, vilken de menar slår fast 
att blöjor ska ingå i avgiften. 

Motionärerna konstaterar att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun 
idag köper blöjor som de levererar till förskolan. Motionärerna menar att blöjinköpen utgör en 
kostnad för vårdnadshavarna som går utöver maxtaxan och som därför inte är skälig. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 72/2022, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden hänvisar i sitt beslut till ett yttrande av vilket det 
bland annat framgår följande. 

Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun beräknas till minst 
500 000 kronor per år. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 
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Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och 
kostnaden för blöjor bedöms inte rymmas inom nämndens budgetram. 

Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt 
en del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur 
kommunen ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill 
säga en familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden jämfört med en familj 
med lägre inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften 
får bli; så kallad maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår det av förarbetena att avgifterna inte får bli så 
betungande att föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra 
för barnen att delta i.1 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas 
från 8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten 
och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår 
att även blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande 
ekonomiska anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen samt att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det motionärerna yrkar på är att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

 

1 Prop. 1999/00:129 s. 13 
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- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Förvaltningen konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande både har utrett 
möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla förskolebarn blöjor under sin vistelse på förskolan samt 
redovisat vad som ingår i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. Förvaltningen anser därmed 
att motionen är besvarad. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
Eftersom barn- och utbildningsnämnden redan har svarat på det som motionärerna efterfrågar i 
sitt yttrande anser kommunledningsförvaltningen att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2022 ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri 

förskola”, 2022-10-13. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola, 2022-09-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion om avgiftsfri förskola, 2022-04-25. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden  
Motionärerna 
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§ 117 Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola 
BUN 2022/231 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen ”Avgiftsfri förskola” till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast 2022-11-01. I yttrandet ska nämnden lämna förslag till 
beslut samt motivering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden besluta att: 

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2022 ”Beslut om svar på 

motion - Avgiftsfri förskola”, 2022-09-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

90



 

  

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenummer: BUN 2022/231
Upprättad: 2022-09-21
Senast reviderad: -

Yttrande angående motion - 
Avgiftsfri förskola

1Flicka blåser såpbubblor
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Yttrande angående motion – 
Avgiftsfri förskola 
I motionen Avgiftsfri förskola föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

o ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla 
förskolebarnen i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

o ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår i 
maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Möjligheten att avgiftsfritt erbjuda blöjor till alla 
förskolebarn i Tidaholms kommun  
Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun per år beräknas till 
minimum 500 000 kronor. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 

Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och kostnaden 
för blöjor bedöms inte rymma inom nämndens budgetram. 

Maxtaxa i Tidaholms kommuns förskolor 
Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt en 
del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur kommunen 
ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill säga att en 
familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden kontra en familj med lägre 
inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften får bli; så kallad 
maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen (2010:800) att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår av förarbetena att avgifterna inte får bli så betungande att 
föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra för barnen att delta 
i.1 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas från 
8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

   1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 

   2. pedagogiskt material och utrustning, 

 
1 Prop. 1999/00:129 s. 13 
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   3. måltider, 

   4. administration, 

   5. mervärdesskatt, och 

   6. lokalkostnader. 

Sammanfattning och slutsats 
Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten och 
Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår att även 
blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande ekonomiska 
anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

94



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/231 

2022-09-20 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på motion - 
Avgiftsfri förskola 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen ”Avgiftsfri förskola” till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast 2022-11-01. I yttrandet ska nämnden lämna förslag till 
beslut samt motivering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Oavsett beslut i aktuellt ärendet tillgodoses barns 
rätt till förskola enligt 8 kap. skollagen. Däremot kan barns vårdnadshavare komma att påverkas av 
beslutet då det är dem som står för sitt/sina barns avgifter för plats i förskola. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Beslut om remittering av motion om avgiftsfri 
förskola 
KS 2022/169 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till XXX för 

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om avgiftsfri förskola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-05-24. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25. 
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§ 209 Beslut om besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
KS 2022/152 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) har, 2022-03-28, lämnat in en motion i vilken de 
framhåller bland annat följande. 

Det pågår ett krig i Ukraina vilket leder till att Sverige, och även Tidaholm, kommer få ta emot 
flyktingar. Den politiska majoriteten anser att kommunen ska använda sporthallar som temporärt 
boende för de kvinnor och barn som är på flykt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att 
det är självklart att under rådande situation använda tomma lokaler som finns i kommunen, det vill 
säga Lindängens lokaler, för att temporärt hysa flyktingar. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att, på grund av rådande läge i världen, 
upphäva sitt beslut att Lindängen ska vara ett äldreboende och istället nyttja det som temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 48/2022, att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Social- och omvårdnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 80/2022 till en tjänsteskrivelse författad av 
nämndsekreteraren av vilken det bland annat framgår följande. 

Under våren år 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om 
att redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande 
från Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars drygt hundra platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 

2022-07-01 började en ny lag gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna 
boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över landet. I och 
med detta sker mottagandet genom ett anvisningsförfarande från Migrationsverket. De boenden 
som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär som var 
aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder. Boenderum på ett äldreboende, som 
till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte har ett fullt utrustat 
kök, bedöms vara tveksamma för ändamålet. 
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Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i sitt beslut § 119/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande eftersom 
social- och omvårdnadsnämnden är verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet på 
Lindängen samt eventuellt temporärt boende för flyktingar från Ukraina. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att social-och omvårdnadsnämnden i sitt yttrande inte 
längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen avser, eller att 
de specifika lokalerna på Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms behövas i 
nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande eftersom 
social-och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att behovet har ändrats sedan motionen lämnades in 
och att den typ av temporärt boende som Lindängen hade kunnat utgöra i våras inte längre 
efterfrågas av Migrationsverket. Kommunledningsförvaltningen delar därför nämndernas 
bedömning om att motionen bör avslås. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 136/2022 ”Beslut om besvarande av motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-11-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-28. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2022 ”Beslut om yttrande angående motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-10-20. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 
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§ 136 Beslut om besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
KS 2022/152 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) har, 2022-03-28, lämnat in en motion i vilken de 
framhåller bland annat följande. 

Det pågår ett krig i Ukraina vilket leder till att Sverige, och även Tidaholm, kommer få ta emot 
flyktingar. Den politiska majoriteten anser att kommunen ska använda sporthallar som temporärt 
boende för de kvinnor och barn som är på flykt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att 
det är självklart att under rådande situation använda tomma lokaler som finns i kommunen, det vill 
säga Lindängens lokaler, för att temporärt hysa flyktingar. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att, på grund av rådande läge i världen, 
upphäva sitt beslut att Lindängen ska vara ett äldreboende och istället nyttja det som temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 48/2022, att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Social- och omvårdnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 80/2022 till en tjänsteskrivelse författad av 
nämndsekreteraren av vilken det bland annat framgår följande. 

Under våren år 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om 
att redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande 
från Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars drygt hundra platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 

2022-07-01 började en ny lag gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna 
boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över landet. I och 
med detta sker mottagandet genom ett anvisningsförfarande från Migrationsverket. De boenden 
som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär som var 
aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder. Boenderum på ett äldreboende, som 
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till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte har ett fullt utrustat 
kök, bedöms vara tveksamma för ändamålet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i sitt beslut § 119/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande eftersom 
social- och omvårdnadsnämnden är verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet på 
Lindängen samt eventuellt temporärt boende för flyktingar från Ukraina. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att social-och omvårdnadsnämnden i sitt yttrande inte 
längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen avser, eller att 
de specifika lokalerna på Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms behövas i 
nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande eftersom 
social-och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att behovet har ändrats sedan motionen lämnades in 
och att den typ av temporärt boende som Lindängen hade kunnat utgöra i våras inte längre 
efterfrågas av Migrationsverket. Kommunledningsförvaltningen delar därför nämndernas 
bedömning om att motionen bör avslås. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-28. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2022 ”Beslut om yttrande angående motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-10-20. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/152 

2022-10-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 
Lena Andersson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) har, 2022-03-28, lämnat in en motion i vilken de 
framhåller bland annat följande. 

Det pågår ett krig i Ukraina vilket leder till att Sverige, och även Tidaholm, kommer få ta emot 
flyktingar. Den politiska majoriteten anser att kommunen ska använda sporthallar som temporärt 
boende för de kvinnor och barn som är på flykt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att 
det är självklart att under rådande situation använda tomma lokaler som finns i kommunen, det vill 
säga Lindängens lokaler, för att temporärt hysa flyktingar. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att, på grund av rådande läge i världen, 
upphäva sitt beslut att Lindängen ska vara ett äldreboende och istället nyttja det som temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 48/2022, att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Social- och omvårdnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 80/2022 till en tjänsteskrivelse författad av 
nämndsekreteraren av vilken det bland annat framgår följande. 

Under våren år 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om 
att redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande 
från Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars drygt hundra platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 
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2022-07-01 började en ny lag gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna 
boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över landet. I och 
med detta sker mottagandet genom ett anvisningsförfarande från Migrationsverket. De boenden 
som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär som var 
aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder. Boenderum på ett äldreboende, som 
till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte har ett fullt utrustat 
kök, bedöms vara tveksamma för ändamålet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i sitt beslut § 119/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande eftersom 
social- och omvårdnadsnämnden är verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet på 
Lindängen samt eventuellt temporärt boende för flyktingar från Ukraina. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att social-och omvårdnadsnämnden i sitt yttrande inte 
längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen avser, eller att 
de specifika lokalerna på Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms behövas i 
nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande eftersom 
social-och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att behovet har ändrats sedan motionen lämnades in 
och att den typ av temporärt boende som Lindängen hade kunnat utgöra i våras inte längre 
efterfrågas av Migrationsverket. Kommunledningsförvaltningen delar därför nämndernas 
bedömning om att motionen bör avslås. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör barn då det är främst barn och kvinnor som kommer som flyktingar till Sverige. 
Det som föreslås i motionen är dock inte längre aktuellt eftersom behovet har ändrats sedan 
motionen lämnades in. Detta gör att kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte är 
aktuellt att göra en barnrättsbedömning i ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2022 ”Beslut om yttrande angående motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-10-20. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 
att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 

 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  
2022-03-28. 

Sändlista 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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§ 119 Beslut om yttrande angående motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
SBN 2022/224 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till samhällsbyggnadsnämnden respektive social-
och omvårdnadsnämnden att yttra sig om motion om att Lindängen ska vara ett temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina.  

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande som 
verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet i Lindängen samt eventuellt temporärt boende 
för flyktingar från Ukraina. Nämnden kan konstatera att social-och omvårdnadsnämnden i sitt 
yttrande inte längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen 
avser, eller att de specifika lokalerna i Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms 
behövas i nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande, då social-
och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående motion om att Lindängen ska vara ett 

temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Robin Mogren 
Holmqvist, 2022-10-11. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 
om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 
att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 

 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  
2022-03-28. 

Sändlista 
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Kommunstyrelsen 
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§ 80 Beslut om yttrande angående motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
SON 2022/104 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om att Lindängen ska vara ett temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-09-27. 

Situationen som förelåg under våren 2022 är inte längre aktuell. Ett äldreboende lämpar sig inte 
heller för den typen av boende som kommunen har att anordna i nuläget. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/159, ”Beslut om yttrande 

angående motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från 
Ukraina”, 2022-09-20 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 
för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/48, ”Beslut om remittering av motion om 
att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27 

 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  
2022-03-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/104 

2022-09-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om att Lindängen ska vara ett temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-09-27. 

Utredning 
Under våren 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om att 
redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande från 
Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars dryga hundratalet platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 

Den 1 juli 2022 började en ny lag gälla som innebar att kommunerna tar över ansvaret för att 
ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över 
landet. I och med detta sker mottagandet genom anvisningsförfarande från Migrationsverket. De 
boenden som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär 
som var aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder och boenderum på ett 
äldreboende, som till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte 
har ett fullt utrustat kök, är tveksamma till det ändamålet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör i viss mån barn, men då social- och omvårdnadsnämnden endast är remissinstans 
föranleder ärendet inget särskild barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
Situationen som förelåg under våren 2022 är inte längre aktuell. Ett äldreboende lämpar sig inte 
heller för den typen av boende som kommunen har att anordna i nuläget. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/48, ”Beslut om remittering av motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Beslut om remittering av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
KS 2022/152 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till social- och omvårdnadsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till social- och 

omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-09-27. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-19. 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 5 Val av kommunstyrelse för mandatperioden 
2023-2026 
KS 2022/291 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Runo Johansson (L) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Ida Davidsson (VT) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Magnus Erbing (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Magnus Haglind (VT) 
- Ingela Backman (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson (S) 
- Jonas Storm (S) 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Krister Rohman (KD) 
- Jenny Svensson (L) 
- Peter Friberg (M) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Lennart Larsson (SD) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
- Svante Schultz (VT) 
- Anna Zöögling (S) 
- Tony Pettersson (S) 
- Lisbeth Göthberg (S) 
- Patricia Axelsson (V) 

o utse Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-
01 – 2026-12-31. 

o utse Ingela Backman (S) till vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och 11 
ersättare till kommunstyrelsen. Valen ska beredas av valberedningen. 
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Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  

2026-12-31: 
- Runo Johansson (L) 

- Svante Schultz (VT) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamoti kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  

2026-12-31: 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Ida Davidsson (VT) 

- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Johan Liljegrahn (M) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  

2026-12-31: 
- Magnus Erbing (M) 

- Svante Schultz (VT) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamoti kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  

2026-12-31: 
- Lennart Nilsson (SD) 

- Johan Liljegrahn (M) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Magnus Haglind (VT) 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Ingela Backman (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson (S) 
- Jonas Storm (S) 

- Patrik Kristoffersen (KD) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Krister Rohman (KD) 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
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o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Jenny Svensson (L) 
- Johan Liljegrahn (M) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  

2026-12-31: 
- Peter Friberg (M) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 

- Svante Schuktz (VT) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Lennart Larsson (SD) 
- Patrik Kristoffersen (KD) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 
o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  

2026-12-31: 
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 

- Johan Liljegrahn (M) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Svante Schultz (VT) 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Anna Zöögling (S) 
- Tony Pettersson (S) 
- Lisbeth Göthberg (S) 
- Patricia Axelsson (V) 

- Anneli Sandstedt (C) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- Anneli Sandstedt (C) 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Runo Johansson (L) till ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2023-

01-01 –2026-12-31. 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Ingela Backman (S) till vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut gällande ersättare, ställer förslagen 
mot varandra och finner att valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige utse följande 
till ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Krister Rohman (KD) 
- Jenny Svensson (L) 
- Peter Friberg (M) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Lennart Larsson (SD) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
- Svante Schultz (VT) 
- Anna Zöögling (S) 
- Tony Pettersson (S) 
- Lisbeth Göthberg (S) 
- Patricia Axelsson (V) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-16 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/291 

2022-11-16 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kommunstyrelse för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  

2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 –  
2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-

12-31. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och 11 
ersättare till kommunstyrelsen. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

 

 

119



Sammanträdesprotokoll 
Valberedningen, 2022-12-01 

Sida 1 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 Val av barn- och utbildningsnämnd för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/292 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
- Christina Forsling (SD) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Roger Lundvold (KD) 
- Jenny Svensson (L) 
- Per Nordström (SD) 
- Per Johnsson (VT) 
- Lena Andersson (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Lisbeth Göthberg (S) 
- Hugo Wetterberg (V) 

o utse följande till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Helena Wahlöf (KD) 
- Lena Alteg (M) 
- Liva Vikhed (SD) 
- Els-Marie Johansson (VT) 
- Pia Blomqvist (S) 
- Sultan Kuci (S) 
- Othmar Fiala (S) 

o utse Zelal-Sara Yesildeniz (VT) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

o utse Lena Andersson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och sju 
ersättare till barn- och utbildningsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
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- Christina Forsling (SD) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Roger Lundvold (KD) 
- Jenny Svensson (L) 
- Per Nordström (SD) 
- Per Johnsson (VT) 

o utse följande till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Helena Wahlöf (KD) 
- Lena Alteg (M) 
- Liva Vikhed (SD) 
- Els-Marie Johansson (VT) 

o utse Zelal-Sara Yesildeniz (VT) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Lena Andersson (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Lisbeth Göthberg (S) 
- Hugo Wetterberg (V) 

o utse följande till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Pia Blomqvist (S) 
- Sultan Kuci (S) 
- Othmar Fiala (S) 

o utse Lena Andersson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Anneli Sandstedt (C) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Alexander Karlsson (C) 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut gällande ersättare, ställer förslagen 
mot varandra och finner att valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige utse följande 
till ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Helena Wahlöf (KD) 
- Lena Alteg (M) 
- Liva Vikhed (SD) 
- Els-Marie Johansson (VT) 
- Pia Blomqvist (S) 
- Sultan Kuci (S) 
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- Othmar Fiala (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av barn- och utbildningsnämnd för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/292 

2022-11-16 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av barn- och 
utbildningsnämnd för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 - 
2026-12-31. 

o utse X till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2023-01-
01 – 2026-12-31. 

 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och sju 
ersättare till barn- och utbildningsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 7 Val av kultur- och fritidsnämnd för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/293 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Ida Davidsson (VT) 
- Pia Logård (SD) 
- Yvonne Andersson (L) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lisa Öhgren (S) 
- Asem Alkordi (S 

o utse följande till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Håkan Daremark (KD) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Jasmin Dzafo (VT) 
- Malin Andersson (S) 
- Fredrik Lindberg (V) 

o utse Ida Davidsson (VT) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Bengt Karlsson (S) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och fem 
ersättare till kultur- och fritidsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Ida Davidsson (VT) 
- Pia Logård (SD) 
- Yvonne Andersson (L) 
- Per-Erik Vrang (M) 

o utse följande till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Håkan Daremark (KD) 
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- Lennart Nilsson (SD) 
- Jasmin Dzafo (VT) 

o utse Ida Davidsson (VT) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lisa Öhgren (S) 
- Asem Alkordi (S) 

o utse följande till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Malin Andersson (S) 
- Fredrik Lindberg (V) 

o utse Bengt Karlsson (S) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2023-2026, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-16. 

 

126



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/293 

2022-11-16 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kultur- och fritidsnämnd 
för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2023-01-01 – 
2026-12-31. 

o utse X till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2023-01-01 – 
2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och fem 
ersättare till kultur- och fritidsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 8 Val av samhällsbyggnadsnämnd för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/294 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Svante Schultz (VT) 
- Jörgen Josefsson (KD) 
- Ulf Alteg (M) 
- Lennart Larsson (SD) 
- Fredrik Persson (VT) 
- Tony Pettersson (S) 
- Monica Staadig (S) 
- Alexander Lagerholm (S) 
- Sofie Spetz (S) 

o utse följande till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Per-Olof Andersson (L) 
- Henrik Granqvist (M) 
- Stig Norberg (SD) 
- Anders Jakobsson (VT) 
- Helena Qvick (S) 
- Kent Persson (S) 
- Per Viklund (V) 

o utse Ambjörn Lennartsson (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Tony Pettersson (S) till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och sju 
ersättare till samhällsbyggnadsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
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- Lennart Nilsson (SD) 
- Svante Schultz (VT) 
- Jörgen Josefsson (KD) 
- Ulf Alteg (M) 
- Lennart Larsson (SD) 
- Fredrik Persson (VT) 

o utse följande till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Per-Olof Andersson (L) 
- Henrik Granqvist (M) 
- Stig Norberg (SD) 
- Anders Jakobsson (VT) 

o utse Ambjörn Lennartsson (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Tony Pettersson (S) 
- Monica Staadig (S) 
- Alexander Lagerholm (S) 
- Sofie Spetz (S) 

o utse följande till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Helena Qvick (S) 
- Kent Persson (S) 
- Per Viklund (V) 

o utse Tony Pettersson (S) till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Anneli Sandstedt (C) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Per-Inge Karlsson (C) 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut gällande ersättare, ställer förslagen 
mot varandra och finner att valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige utse följande 
till ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Per-Olof Andersson (L) 
- Henrik Granqvist (M) 
- Stig Norberg (SD) 
- Anders Jakobsson (VT) 
- Helena Qvick (S) 
- Kent Persson (S) 
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- Per Viklund (V) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-16. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/294 

2022-11-16 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av samhällsbyggnadsnämnd 
för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 
2026-12-31. 

o utse X till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 
2026-12-31. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och sju 
ersättare till samhällsbyggnadsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 9 Val av social- och omvårdnadsnämnd 
KS 2022/296 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Peter Friberg (M) 
- Per Nordström (SD) 
- Elisabeth Alfredsson (VT) 
- Charlotte Daremark (KD) 
- Birgitta Andersson (L) 
- Fredrik Kvist (M) 
- Camilla Graaf (VT) 
- Anna Zöögling (S) 
- Ingvar Jansson (S) 
- Emma Graaf (S) 
- Katrin Skatt Gåvertsson (V) 

o utse följande till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Yvonne Andersson (L) 
- Martin Eriksson (M) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Christina Forsling (SD) 
- Tor Yksnøy (SD) 
- Jacqueline Fransén (VT) 
- Johannes Kieser (VT) 
- Jonas Storm (S) 
- Linda Boudin (S) 
- Mikaela Zabel (S) 
- Håkan Joelsson (S) 

o utse Peter Friberg (M) till ordförande i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Anna Zöögling (S) till vice ordförande i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och 11 
ersättare till social- och omvårdnadsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
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o utse följande till ledamöter i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Peter Friberg (M) 
- Per Nordström (SD) 
- Elisabeth Alfredsson (VT) 
- Charlotte Daremark (KD) 
- Birgitta Andersson (L) 
- Fredrik Kvist (M) 
- Camilla Graaf (VT) 

o utse följande till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Yvonne Andersson (L) 
- Martin Eriksson (M) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Christina Forsling (SD) 
- Tor Yksnøy (SD) 
- Jacqueline Fransén (VT) 
- Johannes Kieser (VT) 

o utse Peter Friberg (M) till ordförande i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Anna Zöögling (S) 
- Ingvar Jansson (S) 
- Emma Graaf (S) 
- Katrin Skatt Gåvertsson (V) 

o utse följande till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Jonas Storm (S) 
- Linda Boudin (S) 
- Mikaela Zabel (S) 
- Håkan Joelsson (S) 

o utse Anna Zöögling (S) till vice ordförande i social- och omvårdnadsnämnden för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Anneli Sandstedt (C) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Josette Rask (C) 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut gällande ersättare, ställer förslagen 
mot varandra och finner att valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige utse följande 
till ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
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- Yvonne Andersson (L) 
- Martin Eriksson (M) 
- Per-Erik Vrang (M) 
- Christina Forsling (SD) 
- Tor Yksnøy (SD) 
- Jacqueline Fransén (VT) 
- Johannes Kieser (VT) 
- Jonas Storm (S) 
- Linda Boudin (S) 
- Mikaela Zabel (S) 
- Håkan Joelsson (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av social- och omvårdnadsnämnd för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-16. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/296 

2022-11-16 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av social- och 
omvårdnadsnämnd för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

o utse X till vice ordförande i social- och omvårdnadsnämnden för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och 11 
ersättare till social- och omvårdnadsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 10 Val av jävsnämnd för mandatperioden 2023-
2026 
KS 2022/297 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Torgny Hedlund (KD) 
- Lena Alteg (M) 
- Henning Söndergaard (S) 

o utse följande till ersättare i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Ingemar Johansson (L) 
- Per Nordström (SD) 
- Per Lindström Lussi (V) 

o utse Torgny Hedlund (KD) till ordförande i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

o utse Henning Söndergaard (S) till vice ordförande i jävsnämnden för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och tre 
ersättare till jävsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamöter i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Torgny Hedlund (KD) 
- Lena Alteg (M) 

o utse följande till ersättare i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Ingemar Johansson (L) 
- Per Nordström (SD) 

o utse Torgny Hedlund (KD) till ordförande i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamot i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Henning Söndergaard (S) 
o utse följande till ersättare i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Per Lindström Lussi (V) 
o utse Henning Söndergaard (S) till vice ordförande i jävsnämnden för perioden 

2023-01-01 – 2026-12-31. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av jävsnämnd för mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/297 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av jävsnämnd för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till vice ordförande i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, och tre 
ersättare till jävsnämnden. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 11 Val av valnämnd för mandatperioden 2023-
2026 
KS 2022/298 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Yvonne Andersson (L) 
- Martin Eriksson (M) 
- Claes Andersson (KD) 
- Magnus Haglind (VT) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Jan-Ove Piehl (S) 
- Ulf Persson (C) 
- Per Lindström Lussi (V) 
- Tobias Henning (MP) 

o utse Yvonne Andersson (L) till ordförande i valnämnden för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

o utse Jan-Ove Piehl (S) till vice ordförande i valnämnden för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att revidera 
reglementet för valnämnden och därmed ändra antalet ledamöter i nämnden, välja 9 ledamöter, 
varav en ordförande och en vice ordförande, till valnämnden. Valen ska beredas av 
valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamöter i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Yvonne Andersson (L) 
- Martin Eriksson (M) 
- Claes Andersson (KD) 
- Magnus Haglind (VT) 
- Lennart Nilsson (SD) 

o utse Yvonne Andersson (L) till ordförande i valnämnden för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamot i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Jan-Ove Piehl (S) 
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o utse Jan-Ove Piehl (S) till vice ordförande i valnämnden för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

- Anneli Sandstedt (C) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ledamot i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Ulf Persson (C) 

- Georgos Moschos (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ledamot i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Per Lindström Lussi (V) 

- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

o utse följande till ledamot i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Tobias Henning (MP) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av valnämnd för mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/298 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av valnämnd för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 
- X 

o utse X till ordförande i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till vice ordförande i valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att revidera 
reglementet för valnämnden och därmed ändra antalet ledamöter i nämnden, välja 9 ledamöter, 
varav en ordförande och en vice ordförande, till valnämnden. Valen ska beredas av 
valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 12 Val till nämnd för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg för mandatperioden 2023-20261 
KS 2022/299 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Ulf Alteg (M) 
- Dennis Hagberg (KD) 
- Othmar Fiala (S) 

o utse följande till ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Hans Johansson (VT) 
- Per-Olof Andersson (L) 
- Per-Erik Thurén (S) 

o nominera Ulf Alteg (M) till förste vice ordförande i nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter, varav en ska nomineras till förste vice ordförande, 
och tre ersättare till nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. Valen ska beredas av 
valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamöter i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 

perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Ulf Alteg (M) 
- Dennis Hagberg (KD) 

o utse följande till ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Hans Johansson (VT) 
- Per-Olof Andersson (L) 

o nominera Ulf Alteg (M) till förste vice ordförande i nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 

perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Othmar Fiala (S) 

o utse följande till ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
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- Per-Erik Thurén (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val till nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 

mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/299 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till nämnd för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 

perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 

o nominera X till förste vice ordförande i nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter, varav en ska nomineras till förste vice ordförande, 
och tre ersättare till nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. Valen ska beredas av 
valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 13 Val till stiftelsen Samfonden vid Tidaholms 
grundskola för mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/350 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Thord Viktorsson (S) till revisor för stiftelsen Samfonden vid Tidaholms 
grundskola för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Kerstin Thuvesson (M) till ersättare för revisor för stiftelsen Samfonden vid 
Tidaholms grundskola för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en revisor och en ersättare för revisor för stiftelsen Samfonden vid 
Tidaholms grundskola. Valen ska beredas av valberedningen. 

Kommunens revisorer har inkommit med förslag. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Thord Viktorsson (S) till revisor för stiftelsen Samfonden vid Tidaholms 

grundskola för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse Kerstin Thuvesson (M) till ersättare för revisor för stiftelsen Samfonden vid 

Tidaholms grundskola för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Val till stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola för 

mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/350 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till stiftelsen Samfonden vid 
Tidaholms grundskola för mandatperioden 2023-
2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse X till revisor för stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola för perioden 

2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till ersättare för revisor för stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 

för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en revisor och en ersättare för revisor för stiftelsen Samfonden vid 
Tidaholms grundskola. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 
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§ 14 Val till stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm 
för mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/351 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Thord Viktorsson (S) till revisor för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Kerstin Thuvesson (M) till ersättare för revisor för stiftelsen Sociala 
samfonden i Tidaholm för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en revisor och en ersättare för revisor för stiftelsen Sociala 
samfonden i Tidaholm. Valen ska beredas av valberedningen. 

Kommunens revisorer har inkommit med förslag. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Thord Viktorsson (S) till revisor för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm 

för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse Kerstin Thuvesson (M) till ersättare för revisor för stiftelsen Sociala 

samfonden i Tidaholm för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Val till stiftelsen Sociala samfonden vid Tidaholm för mandatperioden 

2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/351 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till stiftelsen Sociala 
samfonden i Tidaholm för mandatperioden 2023-
2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse X till revisor för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm för perioden 2023-

01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till ersättare för revisor för stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm för 

perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en revisor och en ersättare för revisor för stiftelsen Sociala 
samfonden i Tidaholm. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 
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§ 15 Val av styrelse för "Fonden av år 1900" för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/306 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till ledamöter i styrelsen för ”Fonden av år 1900” för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Marianne Lundström 
- Pär-Ola Olausson 

o utse följande till ersättare i styrelsen för ”Fonden av år 1900” för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Annelie Andersson 
- Annette Bergman 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja två ledamöter och två ersättare till styrelsen för ”Fonden av år 
1900”. Förslag på kandidater meddelas av Swedish Match. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till ledamöter i styrelsen för ”Fonden av år 1900” för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Marianne Lundström 
- Pär-Ola Olausson 

o utse följande till ersättare i styrelsen för ”Fonden av år 1900” för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Annelie Andersson 
- Annette Bergman 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av styrelse för ”Fonden av år 1900” för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/306 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av styrelse för "Fonden av år 
1900" för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till ledamöter i styrelsen för ”Fonden av år 1900” för perioden  

2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i styrelsen för ”Fonden av år 1900” för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja två ledamöter och två ersättare till styrelsen för ”Fonden av år 
1900”. Förslag på kandidater meddelas av Swedish Match. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 16 Val till stiftelsen Hömbs by för mandatperioden 
2023-2026 
KS 2022/305 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Joakim Bromander till ledamot i stiftelsen Hömbs by för perioden 2023-01-
01 – 2026-12-31. 

o utse William Rydholm (S) till ersättare i stiftelsen Hömbs by för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till stiftelsen Hömbs by. Valen ska 
beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Joakim Bromander till ledamot i stiftelsen Hömbs by för perioden 2023-01-

01 – 2026-12-31. 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse William Rydholm (S) till ersättare i stiftelsen Hömbs by för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val till stiftelsen Hömbs by för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/305 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till stiftelsen Hömbs by för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse X till ledamot i stiftelsen Hömbs by för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till ersättare i stiftelsen Hömbs by för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till stiftelsen Hömbs by. Valen ska 
beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 17 Val till styrelsen för Hellidens folkhögskolas 
skolsamråd för mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/304 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till representanter till styrelsen för Hellidens folkhögskolas 
skolsamråd för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Birgitta Andersson (L) 
- Bengt Karlsson (S) 

o utse följande till ersättare i styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Åsa Bergman (L) 
- Ulla Brissman (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja två representanter till styrelsen och två ersättare i styrelsen för 
Hellidens folkhögskolas skolsamråd. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till representanter till styrelsen för Hellidens folkhögskolas 

skolsamråd för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
- Birgitta Andersson (L) 

o utse följande till ersättare i styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Åsa Bergman (L) 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till representanter till styrelsen för Hellidens folkhögskolas 
skolsamråd för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- Bengt Karlsson (S) 
o utse följande till ersättare i styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd för 

perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
- Ulla Brissman (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val till styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd för 

mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/304 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till styrelsen för Hellidens 
folkhögskolas skolsamråd för mandatperioden 2023-
2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till representanter till styrelsen för Hellidens folkhögskolas 

skolsamråd för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
- X 
- X 

o utse följande till ersättare i styrelsen för Hellidens folkhögskolas skolsamråd för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

- X 
- X 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja två representanter till styrelsen och två ersättare i styrelsen för 
Hellidens folkhögskolas skolsamråd. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 18 Val av överförmyndare för mandatperioden 
2023-2026 
KS 2022/301 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Tommy Larsson till överförmyndare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en överförmyndare och en ersättare för överförmyndare. Valen ska 
beredas av valberedningen. Valberedningen kommer att bereda valet av ersättare för 
överförmyndare vid ett senare tillfälle. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Tommy Larsson till överförmyndare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av överförmyndare för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/301 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av överförmyndare för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse X till överförmyndare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
o utse X till ersättare för överförmyndare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en överförmyndare och en ersättare för överförmyndare. Valen ska 
beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 19 Val till Tidans vattenförbund för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/303 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Ambjörn Lennartsson (M) till styrelseledamot i Tidans vattenförbund för 
perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Tony Pettersson (S) till ersättare i Tidans vattenförbund för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31. 

o utse Lennart Nilsson (SD) till ombud för Tidans vattenförbund för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en styrelseledamot och en ersättare i Tidans vattenförbund. 
Kommunfullmäktige har också möjlighet att välja ett ombud för förbundet men det är inte ett 
krav. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Ambjörn Lennartsson (M) till styrelseledamot i Tidans vattenförbund för 

perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse Lennart Nilsson (SD) till ombud för Tidans vattenförbund för perioden 2023-

01-01 – 2026-12-31. 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Tony Pettersson (S) till ersättare i Tidans vattenförbund för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val till Tidans vattenförbund för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
 E-post ”Svar på frågor om val till Tidans vattenförbund”, 2022-11-11. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/303 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till Tidans vattenförbund för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse X till styrelseledamot i Tidans vattenförbund för perioden 2023-01-01 – 

2026-12-31. 
o utse X till ersättare i Tidans vattenförbund för perioden 2023-01-01 – 2026-12-

31. 
o utse X till ombud för Tidans vattenförbund för perioden 2023-01-01 – 2026-12-

31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en styrelseledamot och en ersättare i Tidans vattenförbund. 
Kommunfullmäktige har också möjlighet att välja ett ombud för förbundet men det är inte ett 
krav. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 E-post ”Svar på frågor om val till Tidans vattenförbund”, 2022-11-11. 
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From:                                 Rawan Domi
Sent:                                  Tue, 8 Nov 2022 10:29:57 +0000
To:                                      Jenny Beckman
Subject:                             Sv: Tidans vattenförbund

Hej igen Jenny,  
 
Jag fick nu se att posten för styrelseledamot är fylld; Tony Pettersson som är omvald till 2023, men vi har 
ingen ersättare från Tidaholm kommun. 

Därmed stämmer det bra att ni behöver ta fram en kandidat om Tony Petterson inte ska vara kvar till 
nästa årsstämma, likaså gäller posten för en ersättare, ett ombud är inte nåt krav. Dom flesta 
kommunerna har åtminstone en representant och en ersättare. 

Med vänliga hälsningar  
Rawan Domi 
Miljöinspektör 
 

Växel: 0501- 75 50 00 
Direkt: 0501-75 60 37 
Sms: 076 853 51 08 
Besöksadr: Kyrkogatan 2, Mariestad 
Postadr: Mariestads kommun, 542 86 Mariestad 
 
 

Från: Rawan Domi 
Skickat: den 8 november 2022 09:51
Till: 'Jenny Beckman' <Jenny.Beckman@tidaholm.se>
Ämne: Sv: Tidans vattenförbund
 
Hej Jenny! 
 
Enligt uppgifter från den tidigare verksamhetsledaren Håkan Magnusson så sker val av ny 
styrelseledamot, ombud och ersättare under valberedningen vid årsstämman i slutet av varje April. 

Rawan Domi 
Verksamhetsledare 
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rawan.domi@mariestad.se
0501-756037
Tidans Vattenförbund
Verksamhet miljö och bygg
542 86 Mariestad 
 
 
 

Från: Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se> 
Skickat: den 7 november 2022 13:10
Till: Rawan Domi <rawan.domi@mariestad.se>
Ämne: Tidans vattenförbund
 
Hej! 
 
Jag ville stämma av så att uppgiften stämmer om att Tidaholms fullmäktige ska välja en styrelseledamot, 
ett ombud och en ersättare till Tidans vattenförbund nu innan årsskiftet? 
 
Med vänlig hälsning Jenny Beckman 
 
Jenny Beckman 
Kanslichef 
0502-60 60 45 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1os0wa-0003K4-5y&d=4%7Cmail%2F14%2F1667822400%2F1os0wa-0003K4-
5y%7Cin11f%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C6368F580325AD5074CD2EB02139D8AE3&s=ErtVLO7FMsLU-
k6KLpt_LTlYeOw&o=a.wwoidhwtes.ml 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på 

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1os0wa-0003K4-
5y&d=4%7Cmail%2F14%2F1667822400%2F1os0wa-0003K4-
5y%7Cin11f%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C6368F580325AD5074CD2EB02139D8AE3&s=2
-MbioagjnHxNp_PmCi6Tm03UZg&o=matisol.dhnye%2Ftpuksnre
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se 

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1os0wa-0003K4-
5y&d=4%7Cmail%2F14%2F1667822400%2F1os0wa-0003K4-
5y%7Cin11f%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C6368F580325AD5074CD2EB02139D8AE3&s=j
WPOntHr18bmJ_Kr3lnbQgJfebg&o=matisol.dhnee%2Fpsouprretfigp
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E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det.
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Sammanträdesprotokoll 
Valberedningen, 2022-12-01 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 20 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 
för mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/302 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende 
tätortsförhållanden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Birgitta Karlsson (L) 
- Svante Schultz (VT) 
- Kent Persson (S) 

o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende jordbruks- och 
skogsbruksfrågor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Lennart Nilsson (SD) 
- Jan-Olof Sandberg (M) 
- Kent Persson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Gode män utses 
genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för fyra 
år.   

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor.  

Tidaholms kommun ska välja tre gode män avseende tätortsförhållanden och tre gode män 
avseende jordbruks- och skogsbruksfrågor. Valen ska beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende 

tätortsförhållanden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Birgitta Karlsson (L) 
- Svante Schultz (VT) 

o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende jordbruks- och 
skogsbruksfrågor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- Lennart Nilsson (SD) 
- Jan-Olof Sandberg (M) 

- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende 

tätortsförhållanden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Kent Persson (S) 
o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende jordbruks- och 

skogsbruksfrågor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- Kent Persson (S) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 

2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättningar”, 2022-10-28. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/302 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2023-
2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende 

tätortsförhållanden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 
- X 
- X 
- X 

o utse följande till gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende jordbruks- och 
skogsbruksfrågor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31: 

- X 
- X 
- X 

Ärendet 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Gode män utses 
genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för fyra 
år.   

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som 
jordbruks- och skogsbruksfrågor.  

Tidaholms kommun ska välja tre gode män avseende tätortsförhållanden och tre gode män 
avseende jordbruks- och skogsbruksfrågor. Valen ska beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättnignar”, 2022-10-28. 

 

166



 1 (3) 
 

Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastragotaland   
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Samtliga kommuner och kommunala 
lantmäterimyndigheter i Västra Götalands 
län samt Lantmäteriet 

 
 

Beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättningar 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar om antalet gode män per kommun i enlighet med 
bilaga 1 för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-
förrättningar. Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Den 
som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden 
eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för 
fyra år. 

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode 
män som ska utses av respektive kommunfullmäktige framgår av bilaga 
1.  
 
Uppgifter om de gode män som utses ska skickas till Länsstyrelsen, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och till Lantmäteriet, 
lantmateriet@lm.se. Av uppgiften ska framgå vilken sakkunskap den 
valde företräder.  
 
Vid information till Länsstyrelsen, ange detta ärendes diarienummer.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 
4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret 
uppe till höger på första sidan. 

 
Beslut  

Datum 
2022-10-28 
 

 

Diarienummer 
201-44865-2022 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

2 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjuristen Ulla Bäckekihl med handläggaren 
David Forsberg som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
Antalet gode män som ska utses per kommun 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

3 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

Bilaga  

Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

Ale 3 3  Lysekil 3 3  Uddevalla 4 3 

Alingsås 4 3  Mariestad 4 3  Ulricehamn 3 3 

Bengtsfors 3 3  Mark 4 3  Vara 3 3 

Bollebygd 3 3  Mellerud 3 3  Vårgårda 3 3 

Borås 5 4  Munkedal 3 3  Vänersborg 3 3 

Dals-Ed 3 3  Mölndal 6 4  Åmål 3 3 

Essunga 3 3  Orust 3 3  Öckerö 3 3 

Falköping 4 3  Partille 4 3 

Färgelanda 3 3  Skara 3 3 

Grästorp 3 3  Skövde 4 3 

Gullspång 3 3  Sotenäs 3 3 

Göteborg 3 4  Stenungsund 3 3 

Götene 3 3  Strömstad 3 3 

Herrljunga 3 3  Svenljunga 3 3 

Hjo 3 3  Tanum 3 3 

Härryda 3 3  Tibro 3 3 

Karlsborg 3 3  Tidaholm 3 3 

Kungälv 4 3  Tjörn 3 3 

Lerum 4 3  Tranemo 3 3 

Lidköping 4 4  Trollhättan 4 3 

Lilla Edet 3 3  Töreboda 3 3 
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Sammanträdesprotokoll 
Valberedningen, 2022-12-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 Val till Delregionala kollektivtrafikrådet 
Skaraborg för mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/316 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Runo Johansson (L) till ledamot i Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Ingela Backman (S) till ersättare i Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare i Delregionala kollektivtrafikrådet 
Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund föreslår att kommunstyrelsens ordförande utses till 
ledamot och att kommunstyrelsens vice ordföranden utses till ersättare. Valen ska beredas av 
valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Runo Johansson (L) till ledamot i Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 

för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Ingela Backman (S) till ersättare i Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg 
för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val till Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg för mandatperioden 

2023-2026”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
 Skaraborgs kommunalförbunds beslut § 70/2022 ”Delregionalt kollektivtrafikråd i 

eventuellt ny skepnad”, 2022-11-11. 
 E-post ”Val till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg 2023-2026”, 2022-10-11. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/316 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till Delregionala 
kollektivtrafikrådet Skaraborg för mandatperioden 
2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse X till ledamot i Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg för perioden 

2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till ersättare i Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg för perioden 

2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare i Delregionala kollektivtrafikrådet 
Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund föreslår att kommunstyrelsens ordförande utses till 
ledamot och att kommunstyrelsens vice ordföranden utses till ersättare. Valen ska beredas av 
valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Skaraborgs kommunalförbunds beslut § 70/2022 ”Delregionalt kollektivtrafikråd i 

eventuellt ny skepnad”, 2022-11-11. 
 E-post ”Val till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg 2023-2026”, 2022-10-11. 
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From:                                 Siw Adamsson
Sent:                                  Tue, 11 Oct 2022 10:53:57 +0000
To:                                      HJ-FN-Kommunen; info@mariestad.se; karlsborg.kommun@karlsborg.se; 
kommun@essunga.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se; kommun@lidkoping.se; 
kommunen@falkoping.se; kommunen@toreboda.se; kommunstyrelsen@gotene.se; 
skara.kommun@skara.se; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen; Tidaholms Kommun; TI-FN-Kommun; 
vara.kommun@vara.se
Subject:                             Val till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg

Hej 
Har redan fått en del frågor kring val till DKR, från er.
Jag skickar därför ut lite information kring detta.
 
Val till Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) 
För mandatperioden 2023-2026 
 
Skaraborgs samtliga kommuner är medlemmar i DKR.
Inför varje ny mandatperiod ska respektive kommuns fullmäktige utse ordinarie ledamot och en 
ersättare att företräda kommunen i DKR.
 
Därtill utser regionens kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR. 
 
(Förslagsvis är det kommunens KSO och Oppositionsråd, dvs kommunens representanter i 
Direktionen som även representerar i DKR. Möten i DKR hålls 2-3 ggr per år i anslutning till 
Direktionsmöten)
 
Kommunens nuvarande representanter i DKR, sitter året ut. 
 
Protokollsutdrag skickas till:

Skaraborgs Kommunalförbund
 
Hälsningar
Siw
 
 
Siw Adamson
Förbundssekreterare
 
Skaraborgs Kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde
Tel 0500-49 72 05
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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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Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag                         12 (19)
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 70/22
Delregionalt kollektivtrafikråd i eventuellt ny skepnad
SKBKF2021.0057

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 70/22

Beslut
Medlemskommunerna i Skaraborgs Kommunalförbund föreslås utse kommunstyrelsens 
ordförande som ordinarie ledamot i Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) och dess 
oppositionsföreträdare som dennes ersättare.
Detta sker mot bakgrund att DKR kan få ett utökat uppdrag där även frågor som berör 
infrastrukturplanering med mera kommer att hanteras.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har fastställt ny politisk organisation att gälla för kommande 
mandatperiod. I den nya organisationen upphör nuvarande Kollektivtrafiknämnd. Ansvar för 
kollektivtrafikfrågorna förs till den nybildade Kollektivtrafik- och Infrastrukturnämnden. 
Denna nämnd får till ansvar att hantera såväl kollektivtrafikfrågor som frågor som berör 
infrastruktur m.m.
Västra Götalandsregionen har framfört förslag om att dialog mellan regionen och 
kommunalförbunden i dessa frågor kan föras inom ramen för Delregionalt kollektivtrafikråd 
(DKR) som då ges ett utökat uppdrag. 
Presidiet vid Skaraborgs Kommunalförbund konstaterar att om så blir fallet kommer DKR:s 
beslutstyngd att öka och att kommunerna behöver svara upp med en bemanning som 
motsvarar detta. Ledamöter i DKR har utsetts via separata val i kommunerna.
Förslagsvis utser Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner de ledamöter som 
ingår i förbundets direktion att även utgöra representanter i DKR. Det vill säga 
kommunstyrelsens ordförande som ordinarie ledamot och oppositionsföreträdaren i 
kommunen som dennes ersättare.

Handlingar
        

Skickas till
Medlemskommunerna
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Sammanträdesprotokoll 
Valberedningen, 2022-12-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 Val till Tolkförmedling Väst för 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2022/343 

Valberedningens beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Zelal-Sara Yesildeniz (VT) till ledamot i Tolkförmedling Väst för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

o utse Jonas Storm (S) till ersättare i Tolkförmedling Väst för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare i Tolkförmedling Väst. Valen ska 
beredas av valberedningen. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att: 
o utse Zelal-Sara Yesildeniz (VT) till ledamot i Tolkförmedling Väst för perioden 

2023-01-01 – 2026-12-31. 
- Per-Erik Thurén (S) föreslår valberedningen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Jonas Storm (S) till ersättare i Tolkförmedling Väst för perioden 2023-01-01 
– 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val till Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2023-2026”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-17. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/343 

2022-11-17 Valberedningen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val till Tolkförmedling Väst för 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o utse X till ledamot i Tolkförmedling Väst för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
o utse X till ersättare i Tolkförmedling Väst för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare i Tolkförmedling Väst. Valen ska 
beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/288 

2022-12-07 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Erik Ezelius (S) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Ezelius (S) från sitt uppdrag som andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige från 2023-01-01. 

Ärendet 
Erik Ezelius (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Komplettering av begäran om entledigande från uppdrag som andre vice ordförande i 

kommunfullmäktige, 2022-11-22. 
 Begäran om entledigande från uppdrag som andre vice ordförande i kommunfullmäktige, 

2022-11-21. 

Sändlista 
Erik Ezelius 
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From: Erik Ezelius
Sent: 22 nov 2022 11:25:20 +01:00
To: Jenny Beckman
Cc:
Subject: Re: Avsägelse 

Hej igen Jenny,
Pratade med Krister precis. Ändrar datumet till 1 januari.
Med vänlig hälsning, Erik

Skickat från min iPhone

> 21 nov. 2022 kl. 07:13 skrev Erik Ezelius <Erik.ezelius@gmail.com>:
> 
> Hej Jenny,
> Jag önskar bli entledigad från uppdraget som andre vice ordförande i fullmäktige fr o m de. 1 
december.
> Med vänlig hälsning, Erik Ezelius
> 
> Skickat från min iPhone

------------------------------------
Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genoms�kts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet 
borde stoppats av v�ra filter, klicka p� f�ljande l�nk f�r att rapportera detta 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1qZW5ueS5iZWNrb
WFuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2NjkxMTYzMzc7dXVpZD02MzdDQjFCMTg1MjE4RjBE
MjBBNkE3QjAwNzUyNjFDQzt0b2tlbj1jNzYzNmQ1NGZjMDJlNWMyMDljNGUzN2U3NjZl
Y2YzN2ZmMjBhZDZhOw%3D%3D).
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From: Jenny Beckman
Sent: 21 nov 2022 03:36:28 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Avsägelse 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik Ezelius <erik.ezelius@gmail.com> 
Skickat: den 21 november 2022 07:13
Till: Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>
Ämne: Avsägelse 

Hej Jenny,
Jag önskar bli entledigad från uppdraget som andre vice ordförande i fullmäktige fr o m de. 1 
december.
Med vänlig hälsning, Erik Ezelius

Skickat från min iPhone
------------------------------------
Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genoms�kts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet 
borde stoppats av v�ra filter, klicka p� f�ljande l�nk f�r att rapportera detta 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1qZW5ueS5iZWNrb
WFuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2NjkwMTExOTI7dXVpZD02MzdCMTZGNzMzQjAyMjc
0RDU0QTk4ODRFQkRDMEFEQTt0b2tlbj03YzFlYzdkYTVhYTI0MmFlNmUzZWQwMTNk
NjEyNDBmZTg3ZTBkNTEwOw%3D%3D).
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/288 

2022-12-07 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att välja XX till andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
för perioden 2023-01-01 – 2026-10-14. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-19 ska ärende kring beslut om entledigande från 
uppdrag Erik Ezelius (S) hanteras. 

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2023-2026. 

Enligt 43 § kommunfullmäktiges arbetsordning behöver valet inte beredas av valberedningen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Den valde 
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