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2021/10 

§ 42 Godkännande av dagordning 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
dagordningen 
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2021/12 

§ 43 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga de kommunala bolagens 
årsredovisningar till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens beslut § 
65/2021 ” Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala bolagen 
samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2021” till 
handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om carport/tak 
för bilar i akutverksamhet/beredskap/jour i Tidaholms kommun 
samt solceller som samtidigt verkar som tak för dessa bilar till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående 
standardkostnader i kommunens resursfördelningsmodell får 
ställas och ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan från Gunilla Dverstorp 
angående mötesobservatörer får ställas samt att den är besvarad 
då kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan vid dagens 
sammanträde.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
 Årsredovisningar från de kommunala bolagen. 
 Kommunstyrelsens beslut § 65/2021 ”Beslut om ändamålsefterlevnad i 

de kommunala bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 
2020”, 2021-04-07 

 Motion från Zelal-Sara Yesildeniz (-) om carport/tak för bilar i 
akutverksamhet/beredskap/jour i Tidaholms kommun samt solceller 
som samtidigt verkar som tak för dessa bilar. 

 Fråga från Gunilla Dverstorp (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående mötesobservatörer.  

 Interpellation från Ingemar Johansson (L) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående standardkostnader kommunens 
resursfördelningsmodellstyrmodell. 

 
Sändlista 
De kommunala bolagen 
Ingemar Johansson 
Anna-Karin Skatt 
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2021/145 

§ 44 Information om årsredovisning de kommunala bolagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mattias Andersson, VD för Tidaholms Energi AB ger en information om 
årsredovisningarna för de kommunala bolagen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
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2021/138 

§ 45 Besvarande av Interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående heltidsprojektet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingemar Johansson (L) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
04-12 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
heltidsprojektet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S) har besvarat 
interpellationen skriftligt och ger ett muntligt svar vid sammanträdet.  
 
Ingemar Johansson (L), Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-), Anna Zöögling (S, Anna-Karin Skatt (S), Ingemar Johansson 
(L), Lena Andersson (S), Henrik Vang (V) Ingemar Johansson (L) ,Lennart 
Axelsson (C), Ingvar Jansson (V), Håkan Joelsson (S), Ingemar Johansson 
(L), Lena Andersson (S) lämnar replik i interpellationsdebatten. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen 
är besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation, Anna-Karin Skatt (S) 
 Interpellation från Ingemar Johansson (L). 

 
Sändlista 
Ingemar Johansson 

7



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/144 

§ 46 Besvarande av Interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående digitala hjälpmedel i 
skolan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12 
en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående 
digitala hjälpmedel i skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Andersson (S) har besvarat 
interpellationen skriftligt och ger ett muntligt svar vid sammanträdet.  
 
Karin Olofsson (MP), Lena Andersson (S) och Runo Johansson (L), Lena 
Andersson (S) lämnar replik i interpellationsdebatten. 
 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen är 
besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
 Svar på interpellationen, Lena Andersson (S) 
 Interpellation från Karin Olofsson (MP). 

 
 
Sändlista 
Karin Olofssson

8



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/106 

§ 47 Beslut om kommunfullmäktige ställningstagande 
reinvestering Västra station 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka 
reinvesteringen av Västra stationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Elnät AB har inkommit med förfrågan om kommunfullmäktiges 
ställningstagande för reinvestering i Västra stationen. 
Reinvesteringen består av byte av ställverk, reläskydd, 10 kV utrustning med 
mera, dessa är avskriva och uttjänta. Bytet sker för att upprätthålla 
driftsäkerheten för Bolagets elnät. 
 
Enligt ägardirektivet ska bolaget inhämta Tidaholms kommunfullmäktige 
ställningstagande för investeringar större än 200 basbelopp. Finansiering av 
investeringen kommer att ske med egna medel och inga nya lån ska upptas. 
Projektet beräknas kosta 10 miljoner kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att invända mot bolagets 
reinvestering. Investeringen finansieras med medel inom bolaget. 
Bedömningen om reinvesteringen är nödvändig är en bedömning som görs av 
styrelsen för Tidaholms Elnät AB. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av Västra stationen. 

- Tony Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 74/2021 ”Beslut om kommunfullmäktige 

ställningstagande reinvestering Västra station”, 2021-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering 

Västra station” ekonomichef Henrik Johansson, 2021-03-12. 
 Skrivelse från Tidaholms Elnät AB ”Kommunfullmäktige 

ställningstagande reinvestering Västra station”, 2021-03-02. 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Tidaholms Energi AB 
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2021/104 

§ 48 Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholutskänkning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att ge social- och omvårdnadsnämnden 
möjlighet att medge avvikelse från taxa för stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholutskänkning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att reservera medel för eventuellt 
intäktsbortfall från taxan från serveringstillstånd inom ramen för 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden är ansvarig nämnd för tillsyn enligt 
alkohollagen. Denna utförs genom avtalssamverkan med ett flertal kommuner 
(Tillsyn i samverkan, TIS) där Lidköpings kommun är värdkommun.  
 
Lidköpings kommun har nu tillskrivit de samverkande kommunerna och 
informerat om att kommunfullmäktige i Lidköping förväntas ta beslut att ge 
miljö- och byggnämnden möjlighet att, efter samråd med kommunstyrelsens 
ordförande, medge avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för 
alkoholutskänkning.  
Kommunfullmäktige antog 2018-01-29 taxa för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. Taxan omfattar stadigvarande respektive tillfälliga 
serveringstillstånd, årlig grundavgift för tillsyn, tillsynsavgift omsättning samt 
övrigt. 
 
Av informationen från TIS framgår att en föreslagen åtgärd är att efterskänka 
de årliga fasta och rörliga avgifterna för 2021, för verksamheter i Lidköpings 
kommun. Avräkning gällande verksamheternas omsättning 2020 kommer att 
ske och inkomna ärenden, ansökningar och anmälningar, kommer att 
faktureras men med längre betaltid.  
 
Om de kommuner som ingår i samverkan också vill möjliggöra avvikelse från 
taxan måste respektive kommunfullmäktige fatta beslut om det. 
 
När det gäller förlängning av betaltider konstateras följande. Kommun-
fullmäktige beslutade 2020-03-30 (§ 40/2020), med anledning av utvecklingen 
kring coronaviruset, bl.a. att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen 
av kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för lokala 
företag och föreningar (dock inte kommunala bolag).  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därmed redan möjlighet att bevilja 
anstånd och förlänga betalningstider.  
 
Däremot finns det inte något utrymme, varken i taxan eller i ovan nämnda 
beslut, för social- och omvårdnadsnämnden att besluta att efterskänka 
avgifterna som är föreslaget i Lidköpings kommun. Detta är därmed något 
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som kommunfullmäktige i sådana fall måste besluta att ge social- och 
omvårdnadsnämnden möjlighet att göra.  
 
Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommuner får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, men att 
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det 
finns synnerliga skäl för det.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har härvid uttalat följande1. Ett 
generellt beslut av en kommun att göra tillägg i sina taxor med innebörd att 
uppskov med betalning på begäran kan medges skulle möjligen kunna 
betraktas som generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § KL. SKR gör 
dock även bedömningen att den situation som vi nu befinner oss i får 
betraktas som extraordinär, vilket betyder att ”synnerliga skäl” kan vara 
uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i varje fall om företaget tillhör en 
bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns inte någon relevant praxis 
gällande detta. SKR:s slutsats är att det inte kan uteslutas att olika former av 
stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL, men att det 
måste bedömas från fall till fall och att överväganden som ligger till grund för 
beslutet bör dokumenteras.  
 
Vidare kan konstateras att regeringen genom förordning (2020:956) om 
tillfälligt förbud mot servering av alkohol har begränsat serveringen av alkohol.  
 
Med hänsyn till ovanstående finns det möjlighet för kommunfullmäktige att 
besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse 
från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden ska dock inför ett eventuellt beslut ta 
hänsyn till 2 kap. 8 § KL. Vidare ska social- och omvårdnadsnämnden iaktta 
saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen och 5 § 
förvaltningslagen). Det råder också ett krav på proportionalitet, som innebär 
att den kommunala insatsen måste stå i rimlig proportion till den förväntade 
nyttan av åtgärden (RÅ 2006 ref. 81). 
 
Verksamheten i TIS finansieras genom avgifterna. Om social- och 
omvårdnadsnämnden beslutar att efterskänka avgifter kommer Tidaholms 
kommun att behöva ersätta TIS med motsvarande summa. Fasta och rörliga 
årliga avgifter utgör i Tidaholms kommun cirka 100 tkr (se e-post från TIS).  
 
I kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov finns 1 000 tkr. Under 
förutsättning att den kommande folkomröstningen inte överskrider 900 tkr 
(budgeterat är 530 tkr) finns utrymme att låta ett eventuellt intäktsbortfall 
belasta dessa medel. Fullmäktige bör därför även fatta beslut om att 
kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall från taxan för 
serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
behov. 

 
1 Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder - SKR 
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Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge social- 
och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse från taxa för 
stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reservera 
medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan från serveringstillstånd 
inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.  

- Anna Zöögling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 76/2021 ”Beslut om avvikelse från taxa för 

stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning”, 2021-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande 

serveringstillstånd för alkoholutskänkning” kommunjurist Jenny 
Beckman, 2021-03-08. 

 E-post ”Avgifter serveringstillstånd”, enhetschef Mona Wrethman, 
2021-02-25. 

 Skrivelse ”Gällande utbetalning av avgifter”, enhetschef Mona 
Wrethman. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 40/2020 ”Beslut om anstånd m.m. 
gällande taxor samt hyra för lokal”, 2020-03-30. 

 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen
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2021/110 

§ 49 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 78/2021 ”Beslut om rapport över 

medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”, 2021-04-
07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag 
som har beslutats av nämnder”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-
03-04. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder
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2021/110 

§ 50 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2021-03-04 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 79/2021 ”Beslut om rapporter över 

motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 
2021-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapporter över motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-03-04. 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder
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2021/120 

§ 51 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till valnämnden 
för att få två områden tydligare belysta inför folkomröstningen. Det 
första området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare 
analys av vilka konsekvenser det kan få när personer som annars inte 
möts fysiskt såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall 
vistas i en gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta 
ett stort antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka 
smittbärare skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra 
området är att säkerställa att det framgår på den valsedel där det står 
angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som långsiktigt kommer 
att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I 
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

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

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

 
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen 
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader 
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.  
 
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar har 
valnämnden berett ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
Inför valnämndens beredning av ärendet har kommunledningsförvaltningen 
tagit fram ett underlag till föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun. Av föreskriften framgår de beslut som fullmäktige enligt lag måste 
fatta och även ytterligare föreskrifter som är nödvändiga för att genomföra 
folkomröstningen.  
 
 Dessa gäller följande:  

15



 2/7 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 riskbedömning med anledning av covid-19 
 information  
 rösträtt 
 röstlängd 
 röstkort 
 utläggning av röstsedlar 
 valkuvert/röstkuvert 
 röstmottagare 
 röstning 
 röstning i omröstningslokal 
 ångerröstning 
 hantering av förtidsröster 
 röstning genom bud 
 rösträkning 
 slutlig sammanräkning 
 resultat 
 förvaring och arkivering 
 ytterligare föreskrifter 
 överklagande 

 
Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.  
 
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen 
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I 
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra 
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade 
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande 
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när 
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag 
till valnämnden. 
 
Valnämnden har berett ärendet och föreslår fullmäktige att fatta ett antal 
beslut om folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. 
Valnämnden har även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Kommunstyrelsen har därefter berett ärendet och föreslår med bakgrund av 
framtagen riskanalys samt yttrande från kommunens säkerhetssamordnare 
om olämpligheten att anordna en folkomröstning under pågående pandemi att 
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022 med bakgrund av 
framtagen riskanalys samt yttrande från säkerhetsamordnaren på 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg om olämpligheten att anordna en 
folkomröstning i pågående pandemi. Dessutom 
Folkhälsomyndighetens uttalande att hälsa måste gå före demokrati. 
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- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta helt i enlighet 

med valnämndens beslut gällande folkomröstningen det vill säga att 
kommunfullmäktige beslutar: 

 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 5 september 2021. 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

- att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha 
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett 
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 
 

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom 
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom 
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021. 
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- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  

 
- Lennart Nilsson (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (S), Ida Davidsson (-), 

Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla Dverstorp (M) Krister Rohman (KD) 
Lennart Axelsson (C), Birgitta Andersson (L), Ingemar Johansson (L) 
och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.  

 
- Birgitta Andersson (L) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

och valnämndens förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att uppmana social och omvårdnadsnämnden att skjuta upp 
flytten av verksamhet från Lindängen till Solvik tills dess att resultatet 
av folkomröstningen är fastställt. 

 
- Runo Johansson (L), Zelal-Sara Yesildeniz (S), Ida Davidsson (-), 

Gunilla Dverstorp (M), Krister Rohman (KD), Lennart Axelsson (C), 
Karin Olofsson (MP) och Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Birgitta 
Anderssons (L) tilläggsyrkande.  

 
- Anna Zöögling (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att 

återremittera ärendet till valnämnden för att få två områden tydligare 
belysta inför folkomröstningen. Det första området är att 
smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt 
såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en 
gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta ett stort 
antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka smittbärare 
skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra området är 
att säkerställa att det framgår på den valsedel där det står angivet att 
man vill bibehålla Lindängen vad som långsiktigt kommer att förändras 
i stället som en följd av ett sådant beslut. Zöögling (S) anger följande 
motivering till varför ärendet ska återremitteras till valnämnden. ”Det 
första gäller de konsekvenser utifrån det vi idag vet om den rådande 
pandemin som kan bli en följd av genomförandet av en folkomröstning. 
Alla bör ju eftersträva att vi skall få ett högt valdeltagande för att 
legitimiteten för omröstningen och dess resultat skall vara tydligt och 
det riskerar att smittspridningen kan ta fart på ett sätt som väl ingen vill 
bidra till. Här vill vi få fram en djupare analys av smittskyddsansvariga 
vilka konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts 
fysiskt såsom till exempel ett antal valfunktionärer med flera skall 
vistas i en gemensam lokal under en längre tid, och som har att möta 
ett stort antal röstande där det kan räcka med att någon enstaka 
smittbärare skulle kunna innebära förödande konsekvenser. Det andra 
skälet till vårt återremissyrkande är att social- och 
omvårdnadsnämndens beslutade den 16 juni 2020 om 
anpassningsåtgärder för att nå en budget i balans i och med 
folkomröstningen kommer att överprövas och då krävs att det tydligt 
framgår för den som lägger sin röst på ett bibehållet Lindängen vilket 
alternativet är till denna förändring av särskilda boende platser och 
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vilka andra konsekvenser det får för något eller några av de tre övriga 
boendena vi har i kommunen. Det måste alltså framgå på den valsedel 
där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant 
beslut. I detta sammanhang är det viktigt att konstatera att nämnden 
har det fulla ansvaret för denna typ av beslut utifrån det reglemente 
som nämnden har att förhålla sig till och som vi här i 
kommunfullmäktige i full enighet beslutade om senast vid revideringen 
den 29 oktober 2018. Detta bekräftas av det domstolsutslag som 
nyligen kom från förvaltningsrätten utifrån en inlämnad överklagan av 
ovan nämnda beslut och där det slås fast att nämnden har tolkat sitt 
reglemente helt korrekt och således har det fulla mandatet att fatta 
beslut på det sätt man gjorde den 16 juni 2020.”    

 
- Henrik Vang (V) yrkar bifall till Zööglings yrkande om återremiss.  

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Johanssons förslag, Anderssons tilläggsyrkande och Zööglings 
yrkande om återremiss.  
  
Ordföranden ställer först Zööglings yrkande om återremiss under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.   
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
NEJ: 
Ärendet ska återremitteras.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 21 
NEJ: 19 
AVSTÅR:1 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), 
Lennart Axelsson(C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla 
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD) 
 
Följande röstar NEJ: 
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Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V) Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) 
 
Följande AVSTÅR: 
Peter Friberg (M) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 

samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 

 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 
 
Protokollsanteckning 
 Peter Friberg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Herr Ordförande, denna fråga är som "Pest eller kolera" och rykten har 
spridits! 
 
Tyvärr så verkar de flesta partierna gräva ner sig i olika skyttegravar i allt fler 
frågor istället för att gemensamt finna lösningar på nämndernas och 
kommunens kärva ekonomiska läge. 
 
Folkomröstningen är enligt lagen RÅDGIVANDE och inte beslutande i ett 
ärende som social- och omvårdnadsnämnden tog ett lagligt beslut juni 2020. 
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Med de olika förslagen/yrkanden som presenterats inför kvällens beslut som: 
Att skjuta på folkomröstningen till efter pandemin, alternativt att behålla 
verksamheten på Lindängen till efter folkomröstningen, samt valnämndens 
oeniga och otydliga beslut om texten på valsedlar. 
 
Därmed beslutar jag mig för att AVSTÅ från att rösta på något av dem då jag 
inte kan ta ansvar för något av dem! 
Troligen blir jag väl mer "persona non grata" än tidigare, men följer mitt 
samvete.” 
 
Runo Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vi kräver att social och omvårdnadsnämnden inte genomför flytten av 
Lindängens verksamhet förrän folkomröstningen är genomförd. Därefter ska 
folkomröstningens resultat avgöra om det blir en flytt eller inte. Det är 
respektlöst mot demokratin och folkinitiativet att på detta sätt föregripa 
folkomröstningens resultat.” 
 
Följande ställer sig bakom Runo Johanssons protokollsanteckning: 
 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson(C), 
Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan 
Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), 
Pia Logård (SD), Petri Niska (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman 
(KD), Christopher Vipond (MP) 
 
Sändlista 
Valnämnden
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2018/406 

§ 52 Beslut om entledigande från uppdrag Camilla Graaf (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Camilla Graaf (-) från sitt 
uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden från och 
med 2021-04-26.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Camilla Graaf (-) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
social- och omvårdnadsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Camilla 
Graaf (-) från sitt uppdrag som ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden från och med 2021-04-26.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från Camilla Graaf (-) 2021-03-23. 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Camilla Graaf
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2018/406 

§ 53 Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Camilla Graaf (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-04-26 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Camilla Graaf (-) 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden. Moderaterna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Camilla Graaf 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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2021/10 

§ 54 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 22:30.

24


	Protokoll förstasida
	Godkännande av dagordning 
	Beslut KF 2021-04-26
Godkännande av dagordning 

	Handlingar att anmäla
	Beslut KF 2021-04-26
Handlingar att anmäla

	Information om årsredovisning de kommunala bolagen
	Beslut KF 2021-04-26
Information om årsredovisning de kommunala bolagen

	Besvarande av Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående heltidsprojektet
	Beslut KF 2021-04-26
Besvarande av Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående heltidsprojektet

	Besvarande av Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande  angående digitala hjälpmedel i skolan
	Beslut KF 2021-04-26
Besvarande av Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande  angående digitala hjälpmedel i skolan

	Beslut om kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering Västra station
	Beslut KF 2021-04-26
Beslut om kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering Västra station

	Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning
	Beslut KF 2021-04-26
Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder 
	Beslut KF 2021-04-26
Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder 

	Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats 
	Beslut KF 2021-04-26
Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats 

	Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande
	Beslut KF 2021-04-26
Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Beslut om entledigande från uppdrag Camilla Graaf (-)
	Beslut KF 2021-04-26
Beslut om entledigande från uppdrag Camilla Graaf (-)

	Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden efter Camilla Graaf (-)
	Beslut KF 2021-04-26
Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden efter Camilla Graaf (-)

	Mötets avslutande 
	Beslut KF 2021-04-26
Mötets avslutande 


