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§ 1 Godkännande av dagordning 
KS 2023/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 

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

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna dagordningen.  
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§ 2 Allmänhetens frågestund 
KS 2023/11 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Inga frågor har anmälts inför sammanträdet. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna punkten.  
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§ 3 Handlingar att anmäla 
KS 2023/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o lägga skrivelsen från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till handlingarna. 
o lägga anmälan från Sverigedemokraterna till handlingarna. 
o lägga beslutet, tjänsteskrivelsen och rapporten från samhällsbyggnadsnämnden till 

handlingarna. 
o att interpellation angående den s.k. informationsplikten i Tidö-avtalet får ställas 

och ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 
o att interpellation angående fritidsbank får ställas och ska besvaras vid 

nästkommande sammanträde. 
o att interpellation angående simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna får ställas 

och ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 
o att lägga avsägelsen från Ingela Backman (S) till handlingarna. 
o att lägga handlingarna från Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby och 

beslutet från Länsstyrelsen till handlingarna.  
o att hänskjuta motion om att delta i ”Vintercyklist” till kommunstyrelsen för 

beredning. 
o att hänskjuta motion om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

 Skrivelse ”TBE-vaccinering för kommunens personal”, Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund. 

 Anmälan vice gruppledare Sverigedemokraterna, 2022-12-12. 
 Beslut § 150/2022 ”Beslut om godkännande av slutrapport för implementering av 

måltidsenhet”, 2022-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av slutrapport- Implementering av 

måltidsenhet”, måltidschef Ulrika Aleniusson, 2022-11-23. 
 Slutrapport- Implementering av måltidsenhet, 2022-12-15. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående den 

s.k. informationsplikten i Tidö-avtalet. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande 

angående fritidsbank. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande 

angående simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna. 
 Avsägelse från uppdrag Ingela Backman (S), ledamot och ordförande i Tidaholms Energi 

AB, Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB, 2022-12-20.  
 Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby, 2022-10-12. 
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 Slutredovisning och förvaltningsberättelse Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby, 
2022-12-17. 

 Revisionsberättelse 2022 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby. 
 Beslut från Länsstyrelsen ”Avregistrering av stiftelse”, 2023-01-16. 
 Motion från Patricia Axelsson (V) och Lena Andersson (S) om att delta i ”Vintercyklist”. 
 Motion från Patricia Axelsson (V) och Monica Staadig (S) om att kartlägga och restaurera 

torrlagda våtmarker. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o lägga skrivelsen från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till handlingarna. 
o lägga anmälan från Sverigedemokraterna till handlingarna. 
o lägga beslutet, tjänsteskrivelsen och rapporten från samhällsbyggnadsnämnden till 

handlingarna. 
o att interpellation angående den s.k. informationsplikten i Tidö-avtalet får ställas 

och ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 
o att interpellation angående fritidsbank får ställas och ska besvaras vid 

nästkommande sammanträde. 
o att interpellation angående simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna får ställas 

och ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 
o att lägga avsägelsen från Ingela Backman (S) till handlingarna. 
o att lägga handlingarna från Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby och 

beslutet från Länsstyrelsen till handlingarna.  
o att hänskjuta motion från Patricia Axelsson (V) och Lena Andersson (S) om att 

delta i ”Vintercyklist” till kommunstyrelsen för beredning. 
o att hänskjuta motion från Patricia Axelsson (V) och Monica Staadig (S) om att 

kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse ”TBE-vaccinering för kommunens personal”, Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund. 
 Anmälan vice gruppledare Sverigedemokraterna, 2022-12-12. 
 Beslut § 150/2022 ”Beslut om godkännande av slutrapport för implementering av 

måltidsenhet”, 2022-12-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av slutrapport- Implementering av 

måltidsenhet”, måltidschef Ulrika Aleniusson, 2022-11-23. 
 Slutrapport- Implementering av måltidsenhet, 2022-12-15. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående den 

s.k. informationsplikten i Tidö-avtalet. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande 

angående fritidsbank. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande 

angående simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna. 
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 Avsägelse från uppdrag Ingela Backman (S), ledamot och ordförande i Tidaholms Energi 
AB, Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB, 2022-12-20.  

 Sammanträdesprotokoll Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby, 2022-10-12. 
 Slutredovisning och förvaltningsberättelse Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby, 

2022-12-17. 
 Revisionsberättelse 2022 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby. 
 Beslut från Länsstyrelsen ”Avregistrering av stiftelse”, 2023-01-16. 
 Motion från Patricia Axelsson (V) och Lena Andersson (S) om att delta i ”Vintercyklist”. 
 Motion från Patricia Axelsson (V) och Monica Staadig (S) om att kartlägga och restaurera 

torrlagda våtmarker. 

Sändlista 
Lärarförbundet  
Lärarnas Riksförbund 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Patricia Axelsson 
Ingela Backman 
Lena Andersson 
Monica Staadig 
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§ 4 Beslut om besvarande av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Anna-Karin Skatt (S) har lämnat in en motion i vilken de bland annat 
framhåller följande. 

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen säkrare och innebär en förbättring för 
miljön. Barn som promenerar på morgonen får, enligt motionärerna, bättre inlärningsförmåga, är 
friskare och orkar med dagen bättre då fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende, 
välbefinnande och bättre kondition. Motionärerna framhåller även att barn som går till skolan lär 
känna sin närmiljö samtidigt som föräldrarnas stress minskar om de inte behöver anpassa sin tid 
för att skjutsa barnen. 

Motionärerna framhåller att det finns en fantastisk frivilligorganisation i Tidaholm och att det vore 
lämpligt att förutsättningslöst fråga om de kan vara behjälpliga som gående ”busschaufförer”. Det 
skulle även ge tillfälle för möten över generationsgränserna. En annan möjlighet skulle, enligt 
motionärerna, kunna vara att väcka ett intresse hos föräldrar. 

Motionärerna föreslår att det ska: 

- utredas om det finns intresse att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela 
Tidaholms kommun. 

- erbjudas gående skolbuss till skolan som projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 32/2022, att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar i beslut, § 81/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
skolchefen av vilken det bland annat framgår följande. 

Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, till exempel ideellt engagerade. 
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Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet för att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, såsom: 
 

- Säkrare skolvägar 
- Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
- Ökad motion/rörelse 
- Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
- Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns det en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller 
från skolan för att någon till exempel har blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver 
samordning också finnas för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig 
som vuxen.  
 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att på så sätt väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte 
efterfrågats aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna men informationsinsatser hade 
kanske kunnat bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 
 

- Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
- Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
- Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköping. Gemensamt för dessa kommuner är att de informerar om 
gående skolbuss via exempelvis hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare att 
undersöka intresset sinsemellan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen 
tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Social- och omvårdnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 96/2022. 
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Motionen har skickats till pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation PRO, SPF 
seniorerna och SKPF pensionärerna för yttrande. 

SPF har inkommit med ett skriftligt yttrande där de anger att de anser att motionen är en bra idé 
men att styrelsen har fattat beslut om att inte medverka med någon frivilligverksamhet i projektet. 
PRO och SKPF angav vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-10-18 att de inte är 
intresserade av att delta i projektet. 

Mot bakgrund av att ingen av pensionärsorganisationerna har uppgett sig vara intresserade av 
deltagande i projektet föreslår nämnden kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att pensionärsorganisationerna inte är intresserade av 
att delta i projektet och att social- och omvårdnadsnämnden därför föreslår att motionen bör 
avslås. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det som föreslås i motionen ligger utanför 
nämndens verksamhetsområde eftersom gående skolskjuts sker före och efter skoltid. Nämnden 
menar att intentionen med motionen kan tas tillvara genom att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

Barn- och utbildningsnämnden har valt ett av förslagen till beslut som finns med i 
kommunstyrelsens riktlinje för beredning av motioner och e-förslag: 

”Om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras 
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen 
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende 
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.” 

Nämnden har dock inte lagt fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende 
eftersom nämnden har slagit fast att det som föreslås i motionen inte ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden konstaterar dock att nämnden ser flera positiva aspekter kring 
förslaget samt ser att det skulle vara positivt om till exempel vårdnadshavare skulle gå samman 
och starta ett projekt. Barn- och utbildningsförvaltningen kan bidra genom att sprida information 
om vad gående skolbuss innebär för att inspirera vårdnadshavare, eller andra vuxna, att starta upp 
ett projekt.  

Kommunledningsförvaltningen förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
informera om konceptet gående skolbuss på det sätt som förvaltningen finner vara lämpligt. Det är 
dock inte aktuellt att väcka ett politiskt ärende i frågan eftersom det som föreslås i motionen inte 
bedöms ligga inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Med anledning av detta 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att motionen bör avslås. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2023 ”Beslut om besvarande av motion om gående 

skolbuss”, 2023-01-11. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 146/2022 ”Beslut om besvarande av motion 
om gående skolbuss”, 2022-12-14. 

 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2022-11-08. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 96/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 
om gående skolbuss”, 2022-10-25. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 81/2022 ”Beslut om svar på remiss gällande 
motion om gående skolbuss”, 2022-06-16. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 
Anneli Alm, 2022-05-25. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 
gående skolbuss”, 2022-03-23. 

 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Motionärerna 
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§ 5 Beslut om slutredovisningar av avslutade 
investeringsprojekt 
KS 2022/173 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade slutrapporter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslutade ekonomistyrprinciper ska investeringsprojekt som överstiger 500 000 kr 
slutredovisas och godkännas av kommunfullmäktige.  Projekt som är av löpande karaktär 
undantas. Slutredovisningen ska göras i samband med årsredovisningen. 

Då samhällsbyggnadsnämnden inte slutredovisat samtliga investeringsprojekt enligt 
ekonomistyrprinciperna beslutade kommunstyrelsen, § 111/2022, att samhällsbyggnadsnämnden 
skulle inkomma med kompletteringar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en tjänsteskrivelse som innehåller information om 
projekts genomförande, tidsramar samt ekonomiskt utfall. Tjänsteskrivelsen inkluderar de större 
projekt som har slutförts de senaste åren men det saknas redovisning för flera projekt som borde 
varit med.  

Investeringsprojekten har överskridit beslutad budget och ärendena har inte hanterats i enlighet 
med ekonomistyrprinciperna som anger att ”om investeringsutgiften avviker från beslutad 
investeringsbudget ska ett nytt ärende väckas av beställarnämnden/SBN för vidare beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige”.  

För att säkerställa att beslutade ekonomistyrprinciper efterlevs i fortsättningen bör 
investeringsprocessen inkluderas i den interna kontrollen. 

De projekt som har färdigställts fram till år 2021 har samhällsbyggnadsnämnden bedömt som 
slutredovisade i sin rapport.   

Kommunledningsförvaltningen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att följa 
ekonomistyrprinciperna vid hantering av de investeringsprojekt som färdigställs under år 2022.  
Slutredovisning av slutförda investeringsprojekt under år 2022 förväntas ske i samband med 
årsredovisning på det sätt som är beslutat.   

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättade 

slutrapporter. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 8/2023 ”Beslut om slutredovisningar av avslutade 

investeringsprojekt”, 2023-01-11. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 142/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

avslutade investeringsprojekt”, 2022-12-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisningar av investeringsprojekt”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-11-16. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för  

mandatperioden 2019-2023”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om slutredovisning av investeringsprojekt för mandatperioden 

2019-2023”, Johan Elgh 2022-10-12. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2022 ”Beslut om slutredovisningar av 

investeringsprojekt” 2022-06-27. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 6 Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 
2023-2026 
KS 2022/349 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa en inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna. Inkallelseordningen ska bygga på förslag från de politiska partierna. 

Förslag till inkallelseordningen har inkommit enligt följande: 

Parti: Inkallelseordning: 
  
Centerpartiet  C, L, M, KD 

Kristdemokraterna KD, L, M, VT, SD, C, MP, S, V 

Liberalerna L, KD, VT, M, SD, C, MP, S, V 

Miljöpartiet MP, C, V, S, VT, L, KD, M 

Moderaterna M, KD, L, SD, VT, C, MP, S, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, M, KD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, VT, L 

Vi Tidaholm VT, L, KD, M, SD, MP, C, S, V 

Vänsterpartiet V, S 
 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa inkallelseordning för kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 
2023-2026 i enlighet med partiernas förslag. 

o inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa 
en ny inkallelseordning 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 12/2023 ” Beslut om inkallelseordning för mandatperioden 

2023-2026”, 2023-01-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Inkallelseordning för mandatperioden 2023-2026”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2023-01-03. 
 Inkallelseordning – Centerpartiet. 
 Inkallelseordning – Kristdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Liberalerna. 
 Inkallelseordning – Miljöpartiet. 
 Inkallelseordning – Moderaterna. 
 Inkallelseordning – Socialdemokraterna. 
 Inkallelseordning – Sverigedemokraterna. 
 Inkallelseordning - Vi Tidaholm. 
 Inkallelseordning – Vänsterpartiet. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Samtliga partier 
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§ 7 Fyllnadsval av ordförande i de kommunala 
bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB 
och Tidaholms Bostad AB 
KS 2019/135 

Mikael Hallin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o utse Mikael Hallin (C) till ordförande i de kommunala bolagen Tidaholms Energi 
AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2023-01-30 till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingela Backman (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ordförande och ledamot i 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB från och med den 1 januari 
2023. 

Enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen (ABL, 2005:551) upphör ett uppdrag som styrelseledamot i 
förtid om styrelseledamoten anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan ska göra hos den som 
har utsett honom eller henne, dvs. i det här fallet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska 
därmed inte besluta om att entlediga Ingela Backman eftersom uppdraget redan upphört i och 
med anmälan. 

Aktiebolagslagen ställer krav på att det finns en ordförande i styrelsen (8 kap. 17 § ABL). 
Kommunfullmäktige ska därmed välja en ny ordförande. Valberedningen har berett ärendet. 

Förslag till beslut 
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o utse Mikael Hallin (C) till ordförande i de kommunala bolagen Tidaholms Energi 
AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2023-01-30 till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023. 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 1/2023 ”Fyllnadsval av ordförande i de kommunala bolagen 

Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms bostad AB”, 2023-01-30. 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ordförande i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, 

Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, kanslichef Jenny Beckman 2021-01-19. 
 Begäran om entledigande, 2022-12-20. 

Sändlista 
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Den valde 
De kommunala bolagen 
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§ 8 Beslut om entledigande från uppdrag Fredrik 
Lindberg (V) 
KS 2022/288 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Lindberg (V) från sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2023-01-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Lindberg (V) har begärt att bli entledigad från sina förtroendeuppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Lindberg (V) från sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2023-01-30. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Fredrik Lindberg (V)”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2023-01-19. 
 Begäran om entledigande, 2023-01-17. 

Sändlista 
Fredrik Lindberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 9 Fyllnadsval av ersättare till kultur- och 
fritidsnämnden efter Fredrik Lindberg (V) 
KS 2022/293 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Pettersson (V) till ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden för perioden 2023-01-30 till 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2023-01-30 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Fredrik Lindberg (V). 

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  

Förslag till beslut 
- Patricia Axelsson (V) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Mikael Pettersson (V) 

till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2023-01-30 till 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande 2023-01-17. 

Sändlista 
Den valde 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalenheten 
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§ 10 Mötets avslutande 
KS 2023/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 18.52. 
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