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Justering 
Utsedda att justera: Hajrudin Abdihodzic (V), Torgny Hedlund (KD) 

Justeringens tid: 2021-12-22  

Erik Ezelius (S), ordförande Anna Eklund, sekreterare

Hajrudin Abdihodzic (V), justerare Torgny Hedlund (KD), justerare 
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Nämnd/styrelse: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-12-20 

Protokollet förvaras: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 

Anna Eklund 
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§ 179 Godkännande av dagordning 
KS 2021/10 

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 att besluta att godkänna dagordningen. 
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§ 180 Handlingar att anmäla 
KS 2021/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen angående ny ledamot i 

kommunfullmäktige Mikael Hallin (C) och ny ersättare i kommunfullmäktige  Josette Rask 
(C) till handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar att lägga beslut från länsstyrelsen angående ny ledamot i 
kommunfullmäktige Gunilla Djurberg (S) och ny ersättare i kommunfullmäktige Jesper 
Carlman (S) till handlingarna. 

• Kommunfullmäktige beslutar lägga skrivelse från Zelal-Sara Yesildeniz (-) till handlingarna. 
• Kommunfullmäktige beslutar lägga skrivelse från Fastighetsägarna i Skaraborg till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

- Beslut från Länsstyrelsen angående ny ledamot i kommunfullmäktige Mikael Hallin (C) och 
ny ersättare i kommunfullmäktige Josette Rask (C), 2021-12-08. 

- Beslut från Länsstyrelsen angående ny ledamot i kommunfullmäktige Gunilla Djurberg (S) 
och ny ersättare i kommunfullmäktige Jesper Carlman (S), 2021-12-08. 

- Skrivelse från Zelal-Sara Yesildeniz (-) om att avstå från arvodesersättning, 2021-11-25 
- Skrivelse från Fastighetsägarna Skaraborg ”Producerar allmännyttan genom sin fördelaktiga 

finansieringsform bostäder med samma villkor som marknaden?”, 2021-11-19 

Sändlista 
Zelal-Sara Yesildeniz 

Josette Rask 

Mikael Hallin 

Gunilla Djurberg 

Jesper Carlman 
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§ 181 Besvarande av interpellation ställd av Lena 
Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande angående beslut vid "sittande bord" 
KS 2021/373 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande där frågan var hur KD, C, M, MP och SD kan ta beslut 
vid ”sittande bord” och besluta i en fråga där det saknas risk- och konsekvensanalys, saknas 
budget för omorganisationen samt sist men inte minst en barnrättsbedömning i handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen skriftligt och ger ett 
muntligt svar på kommunfullmäktiges sammanträde.  

Följande deltar i interpellationsdebatten: Lena Andersson (S), Christopher Vipond (MP), Krister 
Rohman (KD), Henrik Vang (V), Björn Yngvesson (KD), Ingemar Johansson (L), Lena Andersson 
(S), Karin Olofsson (MP), Lena Andersson (S), Anna-Karin Skatt (S), Björn Yngvesson (KD), Lena 
Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M), Hajrudin Abdihozic (V), Anna-Karin Skatt (S), Zelal- 
Sara Yesildeniz (-), Mikael Hallin (C), Anna-Karin Skatt (S) 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellationen, barn-och utbildningsnämndens ordförande Björn Yngvesson 

(KD), 2021-12-16. 
 Interpellation från Lena Andersson (S) 

Sändlista 
Lena Andersson 
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§ 182 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
Idrottshall 
KS 2021/359 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudien samt att uppdra till 

samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta 
projektering av projektet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av kommunfullmäktige i 
september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett objekt gällande renovering av Idrottshallen. 
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den 
till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Av förstudien framgår det att Idrottshallen under dagtid används som gymnastiksal för gymnasiet 
och under kvällstid hyrs den ut till föreningslivet. I bottenvåningen ligger Idrottshistoriska museet.  

Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har under många år uttryckt ett behov av en lokal med 
möjlighet att montera fasta redskap och ha en hoppgrop. Idrottshallen, som inte uppfyller kraven 
på fullmåttshall, skulle vara en bra lokal att anpassa för TGS behov. Halva hallen skulle hyras ut till 
TGS med årshyra och det skulle finnas möjlighet att  använda andra halvan av hallen för 
gymnasieskolans undervisning samt uthyrning för träning på timbasis Idrottshallen innehåller även 
en lokal i källaren (boxningslokalen)  som skulle passa till TGS andra verksamheter, till exempel 
gymmix. Flytten av TGS från Forshallen till Idrottshallen skulle innebära en helhetslösning där 
förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samtidigt som en fullmåttshall frigörs för 
andra,och nya, idrotter. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för projektet i 
investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten för ökade kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta). I förstudien finns det en tydlig beskrivning över vilka insatser som 
ska genomföras och en uppskattad kostnad för detta. 

Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som krävs för att gå 
vidare till projekteringssteget.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien samt att 

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
starta projektering av projektet.  

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 276/2021 ” Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

Idrottshall”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering idrottshallen”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2021-11-11. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 106/2021, ”Beslut om förstudie iordningställande av 

Idrottshallen”, 2021-11-09. 
 Förstudierapport iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-09. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur-och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 183 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
ishall 
KS 2021/360 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudien samt att uppdra till 

samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden starta 
projektering av projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns strategiska plan och budget för 2022-2024 antogs av kommunfullmäktige i 
september år 2021. I investeringsbudgeten finns ett objekt gällande renovering av ishallen. Kultur- 
och fritidsnämnden har genomfört och godkänt en förstudie av objektet och skickat den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Av förstudien framgår det bland annat att den befintliga sargen är en träsarg som har suttit sedan 
år 1986. Sargen har lagats i flera omgångar och är i dagsläget så sliten att den medför en skaderisk. 
Rören under grusbädden är original sedan år 1968 och har inte bytts sedan rinken var en 
utomhusrink. Då rören dels är gamla, och enbart skyddas av en grusbädd, finns det stor risk för 
brott på rören. 

Vid Svenska ishockeyförbundets senaste besiktning av ishallen konstaterade besiktningsmannen att 
det inte är säkert att den kommer gå igenom vid nästa besiktningstillfälle som kommer infalla år 
2022.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns medel avsatta för projektet i 
investeringsbudgeten. Det finns även medel avsatta i driftbudgeten för ökade kapitalkostnader 
(avskrivningar och internränta). I förstudien finns det en tydlig beskrivning över vilka insatser som 
ska genomföras och en uppskattad kostnad för detta. 

Kommunledningsförvaltningen anser att förstudien innehåller de uppgifter som krävs för att gå 
vidare till projekteringssteget. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förstudien samt att 

uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
starta projektering av projektet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 277/2021 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt ishall”, 

2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie investeringsobjekt renovering ishall”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2021-11-11. 
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 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105/2021, ”Beslut om förstudie renovering ishall”, 
2021-11-09. 

 Förstudierapport renovering ishall, 2021-11-09. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 184 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi 
AB 
KS 2021/347 

Mikael Hallin (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 238 779 000 kr, 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 borgensram uppgår till 218 779 
000 kr per 2021-12-31. 

Budgeterad nyupplåning avser investeringar och anskaffning av gatubelysning och upp går till 20 
000 000 kr. 

 

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 
238 779 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 278/2021 ”Beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB”, 

2021-12-17. 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2020-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 2021-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 3 350 000 -1 800 000 1 550 000
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 7 849 000 -1 252 000 6 597 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 21 300 000 -400 000 20 900 000
Kommuninvest 80697 2021-09-15 20 900 000 -20 300 000 -600 000 0
Kommuninvest 138470 2026-11-12 0 20 300 000 -200 000 20 100 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 23 080 000 0 23 080 000
Kommuninvest 112152 2022-05-28 12 400 000 -400 000 12 000 000
Handelsbanken 364973137 2026-12-31 9 000 000 -9 000 000 0
Handelsbanken 681856 2021-12-30 0 -42 331 200 45 931 200 -3 600 000 0
Handelsbanken 681825 2021-12-30 0 -28220800 30 620 800 -2 400 000 0
Kommuninvest Ersätter 681856 2026-xx-xx 42 331 200 42 331 200
Kommuninvest Ersätter 681825 2024-xx-xx 28 220 800 28 220 800

161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 218 779 000

Budgeterad nyupplåning 2022 Gatubelysning 0 20 000 000
Summa låneskuld 161 879 000 -99 852 000 167 404 000 -10 652 000 238 779 000
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 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2022”, ekonomichef Henrik 
Johansson, 2021-11-02. 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 

Ekonomiavdelningen 
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§ 185 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads 
AB 
KS 2021/347 

Mikael Hallin (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 142 515 kr, 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 låneskuld uppgår till 127 142 515 
kr per 2021-12-31. 

Budgeterad nyupplåning för år 2022 för renovering av Kungsbro 1 och Kaplanen 1 uppgår till 53 
000 000 kr. 

 

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 180 142 515 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 

2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2021 NYA LÅN 2021
AMORTERING 

2021
LÅNESKULD 

2021-12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 9 138 557 -360 000 8 778 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 628 089 -109 500 2 518 589
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 200 000 -25 000 10 175 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 025 000 -16 800 000 -225 000 0
Kommuninvest 138466 2025-05-12 0 16 800 000 -75 000 16 725 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 14 865 369 -14 550 369 -315 000 0
Kommuninvest 138469 2026-02-04 0 14 550 369 -105 000 14 445 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 400 000 -400 000 9 000 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 640 000 -240 000 4 400 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 340 000 -240 000 6 100 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 900 000 -100 000 14 800 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 8 150 000 -50 000 8 100 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 6 000 000 6 000 000
Kommuninvest 132409 2024-10-02 7 000 000 7 000 000
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 0 11 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 2021-02-10 5 000 000 -5 000 000 0 0
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 2021-02-10 880 500 -864 000 -16 500 0

111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 127 142 515

Budgeterad nyupplåning 2022 Kungsbro 53 000 000
Summa låneskuld 111 317 515 -37 214 369 55 350 369 -2 311 000 180 142 515
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 279/2021 ”Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB”, 

2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms bostads AB 2022”, ekonomichef Henrik 

Johansson, 2021-11-02. 

Sändlista 
Tidaholm Bostad AB 

Ekonomiavdelningen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 186 Beslut om revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
KS 2019/466 

Kommunfullmäktiges beslut 
• kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 

upprättat förslag med tillägget att det i § 19 punkt 7 i reglementet ska läggas till 
”landsbygdssäkring”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Förvaltningen har därmed även tagit fram 
ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 43/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
kommunstyrelsens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett återremissen 
beslutade kommunstyrelsen 2021-10-06, § 213/2021, återigen att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

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

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.  
- Ambjörn Lennartsson (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag och  

föreslår kommunfullmäktige besluta om tillägget att det i § 19 punkt 7 i reglementet ska 
läggas till ”landsbygdssäkring”.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
Lennartsson. 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
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Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter Lennartssons tilläggsyrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

JA: 

Bifall till Lennartssons förslag 

NEJ: 

Avslag till Lennartssons förslag 

Omröstningen utfaller med: 

JA: 21 

NEJ: 19 

Följande röstar JA: 

Jenny Svensson (L), Birgitta Andersson (L), Ingemar Johansson (L),  Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C),  Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson 
(M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M) Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf (-), Henrik 
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), 
Karin Olofsson (MP),  Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

Följande röstar NEJ: 

Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),  Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 288/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen efter 

ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-10-15. 
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 Kommunstyrelsens beslut § 213/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen”, 2021-10-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen efter återremiss”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-29. 

 Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av reglemente 
kommunstyrelsen”, 2021-03-03. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen”, kommunjurist 
Jenny Beckman, 2020-10-23. 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text. 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och grön (tillägg) text.  
 SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

Reservation 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Protokollsanteckning 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Upplysningar 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 187 Beslut om revidering av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden 
KS 2019/324 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för kultur och fritidsnämnden i 

enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 punkt 7 lägga till 
”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18 samt att i §19 lägga till 
följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs.” 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Förslaget har skickats på remiss till 
kultur- och fritidsnämnden som 2020-03-31 beslutade att lämna ett yttrande angående det 
reviderade reglementet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 44/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
kultur- och fritidsnämndens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett 
återremissen beslutade kommunstyrelsen 2021-10-06, § 214/2021, återigen att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 45/2021. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för kultur- 

och fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för 

kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 
punkt 7 lägga till ”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i §18 samt att i §19 
lägga till följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
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Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Johanssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lennartssons förslag 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 289/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden efter 

ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 214/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden”, 2021-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden efter 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 44/2021 ”Beslut om revidering av reglemente kultur- och 

fritidsnämnden”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente kultur- och fritidsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-28. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28/2020 ”Beslut om revidering av reglemente för 

kultur- och fritidsnämnden”, 2020-03-31. 
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text.  
 SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),  Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Beslutande socialdemokrater och vänsterpartister reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
gällande nya reglementen för kommunens nämnder vad avses den del som omöjliggör för 
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kommundirektören att begära rätt till närvaro vid nämndssammanträden. Detta anser vi tyder på 
brist på tillit till vår ledande tjänsteperson samt strider mot de rekommendationer som Sveriges 
kommuner regioner utfärdat gällande skrivningar i reglementen.  

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 188 Beslut om revidering av reglemente för social- 
och omvårdnadsnämnden 
KS 2019/482 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för social- och omvårdnadsnämnden i 

enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 punkt 7 lägga till 
”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18 samt att i §19 lägga till 
följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Social- och omvårdnadsnämnden har 
yttrat sig över förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 45/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
social- och omvårdnadsnämndens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett 
återremissen beslutade kommunstyrelsen 2021-10-06, § 215/2021, återigen att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 45/2021. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för social- 

och omvårdnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för 

social-och omvårdnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag med ändringarna att 
under § 8 punkt 7 lägga till ”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18 
samt att i §19 lägga till följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
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2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Lennartssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lennartssons förslag 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 290/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för social- och 

omvårdnadsnämnden”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för social- och omvårdnadsnämnden 

efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 215/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för social- och 

omvårdnadsnämnden”,  
 2021-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och omvårdnadsnämnden efter 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 45/2021 ”Beslut om revidering reglemente social- och 

omvårdnadsnämnden”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente social- och omvårdnadsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 16/2020 ”Beslut om yttrande avseende 

reviderat reglemente för social- och omvårdnadsnämnden”, 2020-02-18. 
 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden. 
 Förslag till reglemente för social- och omvårdnadsnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text. 
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad mars 2019, SKR. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Beslutande socialdemokrater och vänsterpartister reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
gällande nya reglementen för kommunens nämnder vad avses den del som omöjliggör för 
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kommundirektören att begära rätt till närvaro vid nämndssammanträden. Detta anser vi tyder på 
brist på tillit till vår ledande tjänsteperson samt strider mot de rekommendationer som Sveriges 
kommuner regioner utfärdat gällande skrivningar i reglementen. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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§ 189 Beslut om revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 
KS 2019/483 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i 

enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 punkt 7 lägga till 
”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18 samt att i §19 lägga till 
följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Förslaget har skickats på remiss till 
samhällsbyggnadsnämnden som 2020-03-26 (§ 49/2020) beslutade att lämna ett yttrande angående 
det reviderade reglementet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 46/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett 
återremissen beslutade kommunstyrelsen 2021-10-06, § 216/2021, återigen att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 46/2021. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys.  

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

samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 
punkt 7 lägga till ”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18 samt att i §19 
lägga till följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
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2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 
- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Lennartssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lennartssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 291/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden efter 

ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 216/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden efter 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 46/2021 ”Beslut om revidering reglemente 

samhällsbyggnadsnämnden”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente samhällsbyggnadsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-07-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 49/2020 ”Beslut om yttrande om reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden”, 2020-03-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande om reglemente för samhällsbyggnadsnämnden”, 

nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2020-03-03. 
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text.  
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad mars 2019. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),  Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 3 av 3 

Sida 3 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutande socialdemokrater och vänsterpartister reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
gällande nya reglementen för kommunens nämnder vad avses den del som omöjliggör för 
kommundirektören att begära rätt till närvaro vid nämndssammanträden. Detta anser vi tyder på 
brist på tillit till vår ledande tjänsteperson samt strider mot de rekommendationer som Sveriges 
kommuner regioner utfärdat gällande skrivningar i reglementen. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 3 

Sida 1 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 190 Beslut om revidering av reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden 
KS 2019/484 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för barn-och utbildningsnämnden i 

enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 punkt 7 lägga till 
”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18  samt att i §19 lägga till 
följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Förslaget har skickats på remiss till barn-
och utbildningsnämnden som 2020-03-19 beslutade yttra sig över förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 47/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
barn- och utbildningsnämndens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett 
återremissen beslutade kommunstyrelsen 2021-10-06, § 217/2021, återigen att återremittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 47/202. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för baren-

och utbildningsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för 

barn-och utbildningsnämnden i enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 
8 punkt 7 lägga till ”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18 samt att i 
§19 lägga till följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Lennartssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lennartssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 292/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

efter ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-11-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 217/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden”, 2021-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente barn- och utbildningsnämndens efter 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 47/2021 ”Beslut om revidering reglemente barn- och 

utbildningsnämnden”, 2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-09-30. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 43/2020 ”Beslut Yttrande - reglemente Barn- och 

utbildningsnämnden”, 2020-03-19. 
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden med röd (borttaget) och grön 

(tillägg) text.  
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad mars 2019, SKR. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Beslutande socialdemokrater och vänsterpartister reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
gällande nya reglementen för kommunens nämnder vad avses den del som omöjliggör för 
kommundirektören att begära rätt till närvaro vid nämndssammanträden. Detta anser vi tyder på 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 3 av 3 

Sida 3 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

brist på tillit till vår ledande tjänsteperson samt strider mot de rekommendationer som Sveriges 
kommuner regioner utfärdat gällande skrivningar i reglementen. 

Sändlista 
Barn-och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 3 

Sida 1 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 191 Beslut om revidering av reglemente för 
jävsnämnden 
KS 2019/485 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för jävsnämnden i enlighet med 

upprättat förslag med ändringarna att under § 8 punkt 7 lägga till ”landsbygdssäkring”, att 
”Kommundirektören” stryks i § 18 samt att i §19 lägga till följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Förslaget har skickats på remiss till 
jävsnämnden som 2020-03-06 beslutade yttra sig över förslaget.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 48/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
jävsnämndens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade 
kommunstyrelsen 2021-10-06, § 218/2021, återigen att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 48/2021. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

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

jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för 

jävsnämnden i enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 8 punkt 7 lägga 
till ”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 18  samt att i §19 lägga till 
följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Lennartssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lennartssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 293/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

jävsnämnden”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för jävsnämnden efter ytterligare 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
 2021-11-01. 
 Kommunstyrelsens beslut § 218/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

jävsnämnden”, 2021-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden efter återremiss”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 48/2021 ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”, 

2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente jävsnämnden”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2020-07-07. 
 Jävsnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för jävsnämnden”, 

2020-03-06. 
 Förslag till reglemente för jävsnämnden. 
 Förslag till reglemente för jävsnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text.  
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad mars 2019, SKR. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Beslutande socialdemokrater och vänsterpartister reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
gällande nya reglementen för kommunens nämnder vad avses den del som omöjliggör för 
kommundirektören att begära rätt till närvaro vid nämndssammanträden. Detta anser vi tyder på 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 3 av 3 

Sida 3 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

brist på tillit till vår ledande tjänsteperson samt strider mot de rekommendationer som Sveriges 
kommuner regioner utfärdat gällande skrivningar i reglementen. 

Sändlista 
Jävsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 3 

Sida 1 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 192 Beslut om revidering av reglemente för 
valnämnden 
KS 2019/519 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för valnämnden i enlighet med 

upprättat förslag med ändringarna att under § 7 punkt 7 lägga till ”landsbygdssäkring”, att 
”Kommundirektören” stryks i § 15 samt att i §16 lägga till följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.  Förslaget har skickats på remiss till 
valnämnden som 2020-03-03 beslutade att yttra sig över föslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 49/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
valnämndens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett återremissen beslutade 
kommunstyrelsen 2021-10-06, § 219/2021, återigen att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 49/202. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

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

valnämnden i enlighet med upprättat förslag. 
- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente för 

valnämnden i enlighet med upprättat förslag med ändringarna att under § 7 punkt 7 lägga 
till ”landsbygdssäkring”, att ”Kommundirektören” stryks i § 15 samt att i §16 lägga till 
följande: 
”1) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och 
kommunens övriga styrelser och nämnder. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens 
utveckling, ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
3) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
4) 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.  
5) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

- Peter Friberg (M) yrkar bifall till Lennartssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lennartssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 294/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

valnämnden”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för valnämnden efter ytterligare 

återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
 2021-11-02. 
 Kommunstyrelsens beslut § 219/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

valnämnden”, 2021-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden efter återremiss”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 49/2021 ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”, 

2021-03-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering reglemente valnämnden”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2020-07-07. 
 Valnämndens beslut § 2/2020 ”Beslut om yttrande över reglemente för valnämnden”, 

2020-03-05. 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 
 Förslag till reglemente för valnämnden med röd (borttaget) och grön (tillägg) text. 
 Reglemente för styrelse och nämnder, reviderad upplaga, daterad mars 2019, SKR. 

Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Beslutande socialdemokrater och vänsterpartister reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut 
gällande nya reglementen för kommunens nämnder vad avses den del som omöjliggör för 
kommundirektören att begära rätt till närvaro vid nämndssammanträden. Detta anser vi tyder på 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 3 av 3 

Sida 3 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

brist på tillit till vår ledande tjänsteperson samt strider mot de rekommendationer som Sveriges 
kommuner regioner utfärdat gällande skrivningar i reglementen. 

Sändlista 
Valnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 193 Beslut om antagande av taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning 
KS 2021/313 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillfällig dödsboförvaltning. Taxan ska gälla 

från och med 2022 01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden framhåller i beslut, § 81/2021, att det har tagits fram förslag till 
taxa för tillfällig dödsboförvaltningen enligt 18 kap 2 § ärvdabalken. 

Taxan uppgår till 0,65 procent av prisbasbeloppet per timme. Avgiften föreslås justeras årligen i 
nivå med höjningen av prisbasbeloppet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning att gälla från och med 2022 01-01. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för tillfällig 

dödsboförvaltning. Taxan ska gälla från och med 2022 01-01. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 280/2021 ” Beslut om antagande av taxa för tillfällig 

dödsboförvaltning”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av taxa för tillfällig dödsboförvaltning”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2021-11-11. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 81/2021 ”Beslut om taxa för tillfällig 

dödsboförvaltning”, 2021-09-28. 
 Utkast - Taxa för tillfällig dödsboförvaltning. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 194 Beslut om revidering av taxa för allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 
KS 2021/351 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-
01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 140/2021, föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan föreslås gälla från 
och med 2022-01-01. 

Det framgår av nämndens beslut att reviderad VA-taxa är framtagen för att möta framtidens 
utmaningar och för att undvika en chockhöjning i ett senare skede. Målet är att brukningsavgifter 
respektive anläggningsavgifter ska motsvara det intäktsbehov som finns för att ordna och driva 
kommunens allmänna VA-anläggningar. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och 
med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 282/2021” Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar”, 2021-11-24.   
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 140/2021 ”Beslut om revidering av taxa för allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar”, 2021-10-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till reviderad VA-taxa”, enhetschef VA/avfall, Karin Steen, 2021-

09-22. 
 Utkast - Reviderad Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 195 Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av 
offentlig plats 
KS 2021/352 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet 

med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 153/2021, föreslå kommunfullmäktige beslut att revidera 
taxa för upplåtelse av offentlig plats. Taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av nämndsekreteraren. Det framgår 
av tjänsteskrivelsen vilka ändringar som föreslås samt motiveringar till föreslagna ändringar. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för upplåtelse av 

offentlig plats i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 282/2021 ” Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av 

offentlig plats”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats”, kommunsekreterare 

Sofie Thorsell, 2021-11-15. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 153/2021 ”Beslut om revidering av taxa för upplåtelse 

av offentlig plats”, 2021-10-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”, nämndsekreterare Robin Mogren 

Holmqvist, 2021-09-08. 
 Utkast - Reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats. 
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats (gällande) 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 196 Beslut om revidering av taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 
KS 2021/353 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken i 

enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 146/2021, föreslå kommunfullmäktige besluta att 
revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken. 

Det framgår av nämndens beslut att revideringen avser att anpassa taxan efter lagändringar kring 
anmälan enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt att förtydliga 
avgiftsuttag vid handläggning av miljösanktionsavgift och vid upprättande av anmälan till 
polismyndigheten eller åklagarmyndigheten. 

Nämnden grundar sitt beslut på en tjänsteskrivelse författad av enhetschefen för hållbar 
utveckling. Det framgår av tjänsteskrivelsen vilka ändringar som föreslås. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Taxan ska gälla från och med 
2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen beslut § 283/2021 ” Beslut om revidering av taxa för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken”, 2021-11-24.  
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-15. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 146/2021 ”Beslut om revidering av taxa för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken”, 2021-10-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 

enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-09-30 
 Utkast - Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 197 Beslut om tillsättande av arvodesberedning 
inför mandatperioden 2022-2026 
KS 2021/342 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arvodesberedning som utgörs av 

kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utses till 
beredningens ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses till 
beredningens vice ordförande. 

• Kommunfullmäktige beslutar att ge beredningen i uppdrag att se över och utvärdera 
reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige får, i enlighet med sin arbetsordning, tillsätta en eller flera 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Inför varje 
ny mandatperiod är det brukligt att se över arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. 
Kommunfullmäktiges presidium har därför, tillsammans med de politiska gruppledarna, väckt 
frågan om att tillsätta en arvodesberedning för översyn av reglemente för ersättning till 
förtroendevalda inför kommande mandatperiod 2022-2026. 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna konstaterat att det inte finns 
någon politisk viljeinriktning om att genomföra några större förändringar av nuvarande 
arvodesbestämmelser och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen 
ska utgöras av kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås vara 
beredningens ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande föreslås vara 
beredningens vice ordförande.  

Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen:  

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. 

Förslag till beslut 
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- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arvodesberedning 
som utgörs av kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utses 
till beredningens ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utses till 
beredningens vice ordförande. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge beredningen i uppdrag att se 
över och utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande 
mandatperiod 2022-2026 i enlighet med förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 287/2021 ”Beslut om tillsättande av 

arvodesberedning inför mandatperioden 2022-2026”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tillsättande av arvodeberedning inför mandatperioden 2022-

2026”, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-29. 
 Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 

Sändlista 
Erik Ezelius 

Krister Rohman 
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§ 198 Val av kommunstyrelse 
KS 2018/401 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 

2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Runo Johansson (L) till ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2021-
12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av elva ledamöter (varav en ordförande och en vice 
ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen 2019-01-01- 2022-12-31. 

Ärendet har beretts av valberedningen.  
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Förslag till beslut 
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ledamöter i 

kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Runo Johansson (L) 
till ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Anna-Karin Skatt (S) 
till vice ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 7/2021 ”Val av kommunstyrelsen”, 2021-12-15. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: 2021/348) 

Sändlista 
De valda 

Kommunstyrelsen 

45



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 199 Val av ordförande i valnämnden efter Jan-Ove 
Piehl (S) 
KS 2018/408 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse Gunilla Dverstorp (M) till ordförande i valnämnden.  
• Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Ove Piehl (S) till vice ordförande i valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Jan-
Ove Piehl (S) från sitt uppdrag som ordförande i valnämnden.  

Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett val av ordförande i valnämnden efter Jan-Ove Piehl (S).  

Ärendet har beretts av valberedningen som också konstaterade att förslaget innebär att det även 
behöver förrättas ett val av vice ordförande till valnämnden.  

Förslag till beslut 
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse Gunilla Dverstorp (M) till 

ordförande i valnämnden.  
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse Jan-Ove Piehl (S) till vice 

ordförande i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 8/2021 ” Val av ordförande i valnämnden efter Jan-Ove Piehl (S)” 
 Kommunfullmäktiges beslut § 169/2021 ”Beslut om entledigande från uppdrag Jan-Ove 

Piehl (S)”, 2021-11-29.   
 Begäran om entledigande 2021-10-31. 

Sändlista 
Valnämnden 

De valda 
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§ 200 Beslut om entledigande från uppdrag Carola 
Karlsson (S) 
KS 2018/319 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carola Karlsson(S) från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-12-20 

Sammanfattning av ärendet 
Carola Karlsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Carola Karlsson(S) från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-12-20 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-11-22 

Sändlista 
Carola Karlsson 

Länsstyrelsen 
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§ 201 Beslut om entledigande från uppdrag Emil 
Ekman Ehlin (S) 
KS 2018/319 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emil Ekman Ehlin (S) från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-12-20. 

Sammanfattning av ärendet 
Emil Ekman Ehlin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Emil Ekman Ehlin (S) från 

sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-12-20. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-12-06. 

Sändlista 
Emil Ekman Ehlin 

Länsstyrelsen 
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§ 202 Mötets avslutande 
KS 2021/10 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för det gångna året och önskar alla en god jul. Han 
förklarar sammanträdet avslutat klockan 19.30. 
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