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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/10 

§ 82 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

§ 83 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga social- och 
omvårdnadsnämndens beslut § 54/2021 och därtill hörande 
tjänsteskrivelse till handlingarna.  

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelsen från Elisabet 
Alfredsson till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan om byte av 
gruppledare för Liberalerna till handlingarna. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om att utvärdera 
resursfördelningsmodellen till kommunstyrelsen för beredning. 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga information från revisorerna till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar:  
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 54 ”Information om ej 

verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021”, 2021-05-25. 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om ej verkställda beslut första kvartalet 

2021”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2021-05-03. 
 Skrivelse från Elisabet Alfredsson (-) om partibeteckning, 2021-06-04. 
 Anmälan om byte av gruppledare för Liberalerna. 
 Motion från Runo Johansson (L) om att utvärdera 

resursfördelningsmodellen. 
 Jan-Olof Sandberg informerar om revisorernas granskning 2021. 
 Lena Andersson (S) informerar om en händelse inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. 
 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Elisabet Alfredsson 
Runo Johansson 
Revisorerna
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2021/76 

§ 84 Information om Årsredovisning stiftelsen Tidaholm-Hökensås 
semesterby 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Tidaholm-Hökensås 
semesterby avseende år 2020 har upprättats. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 126/2021 Information om Årsredovisning 

stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 2020”, 2021-06-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om Årsredovisning stiftelsen Tidaholm-

Hökensås semesterby 2020”, förvaltningsekonom Federico Dell`Anna, 
2021-05-11. 

 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse stiftelsen 
Tidaholm - Hökensås semesterby för 2020. 

 
Sändlista 
Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
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2020/415 

§ 85 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 
borgensbeslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremissen är besvarad och att 
utredningen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende 
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades 
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då 
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt 
kommunfullmäktiges beslut september 2020”. 
 
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som 
Tidaholms Bostads AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes 
av kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de 
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det 
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför 
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till 
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande 
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg. 
Bostadsbolag Soliditet 

2019 
Skara 22,3 
Falköping 15,2 
Vara 14,2 
Tidaholm 14,1 
Tibro 12,8 
Vårgårda 12,2 
Mariestad 12,0 
Karlsborg 11,1 
Götene 9,8 
Habo 9,4 
Essunga 8,3 
Töreboda 7,7 
 
Kommunstyrelsen anser att det finns en bedömning av risker i underlaget. 
Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den långsiktiga plan 
som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en utökning av 
bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets soliditet. Enligt 
planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara av att hantera 
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de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket framgår av de 
beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna att något 
oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder föreslagits. 
 
Kommunstyrelsen anser att det är komplext att beräkna en nivå på hur stor 
risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att göra en 
sannolikhetsbedömning på hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av sina 
ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin 
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det 
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är 
att olika scenarion uppstår, till exempel: 
 

 Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden, 
projektets komplexitet med mera 

 Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter 
förändras löpande, 

 Uthyrning av lägenheter och fastigheter 
 
Dessa bedömningar behöver sedan viktas ihop till en bedömning för att kunna 
ge en kvantifierad riskbedömning på en skala som visar på hur stor risken är 
att bolaget inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ska denna bedömning 
genomföras krävs det att en extern part genomför det. Förvaltningen har inte 
möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna komplexitet utan att det får 
konsekvenser på förvaltningens övriga arbetsuppgifter. En offert på att 
genomföra riskbedömningen är inhämtad och uppgår till mellan 150 000 - 
200 000 kr vilket motsvarar ca 100 – 150 timmar. Ska detta genomföras krävs 
också att medel avsetts för detta uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen vill åter framföra att det är en hög risk med den långsiktiga 
planen som bostadsbolaget tagit fram.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att stå bakom ställningstagandet 
och borgensbeslutet för investeringen på Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta 
tolkar kommunstyrelsen som att ägaren står bakom den första delen i den 
långsiktiga planen som är ombyggnationen av fastigheterna Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1. Detta är också den största delen och den största risken av den 
långsiktiga planen som TBAB har tagit fram, vilket också då påverkar 
soliditeten mest. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att godkänna en 
utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1 med 15,0 
miljoner kronor. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremissen 
är besvarad och att utredningen läggs till handlingarna. 

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 129/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-06-09 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-05-18. 
 Kommunfullmäktige beslut § 5/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415 
 Kommunfullmäktige beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1” 
2021-01-25, Ärende 2020/416 

 Kommunfullmäktige beslut § 56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1” 
2021-04-29, Ärende 2020/416 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 42/2021 ”Beslut om översyn 
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155 

 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende 
2020/415 

 
Protokollsanteckning 
Ingemar Johansson (L), Torgny Hedlund (KD), Karin Olofsson (MP), Claes 
Andersson (KD), Ulf Persson (C), Lennart Nilsson (SD): Kommunfullmäktige 
har genom beslut 2020-09-28 § 92 och 2021-01-25 § 5 om riskbedömning av 
Tidaholms Bostadsaktiebolag (TBAB) riktat uppmärksamheten mot företagets 
ekonomiska stabilitet. Kommunledningsförvaltningens utredning, med benäget 
bistånd av revisionsbolaget PWC, utvisar med all önskvärd tydlighet att 
bolagets risker inte är oväsentliga. 

Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen den senaste tiden utökat 
kommunens borgensansvar gentemot bostadsbolaget trots genomförd 
riskbedömning. 

Det är av största vikt att kommunen regelbundet följer utvecklingen av bolaget 
och som ägare fattar de beslut som kan komma att krävas för att behålla ett 
stabilt kommunalt bostadsbolag. 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
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2021/192 

§ 86 Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut fattade av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen tar fram en årlig sammanställning för att 
underlätta för kommunfullmäktige att säkerställa att samtliga beslut som fattas 
verkställs.  
 
Sammanställningen inkluderar inte pågående investeringsprojekt, motioner 
eller medborgarförslag/e-förslag då de redovisas separat. 
 
Sammanställningen omfattar ej verkställda beslut fattade till och med maj år 
2021. 
 

Datum: Ärendenr: Ärende: Beslut: Uppföljning: 
2016-10-31 2018/292 Handlingsplan utifrån 

klimatavtal 
Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att ta 
fram en handlingsplan 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2017-09-25 2019/191 Lekplats o sittplatser 
framför biblioteket 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- och 
fritidsnämnden att 
verkställa och 
finansiera 
medborgarförslag om 
att anlägga lekplats och 
sittplatser framför 
biblioteket 

Ärendet bereds av kultur- 
och fritidsnämnden. 

2017-12-18 2017/297 Markförvärv 
Acklingakorset och 
Suntaksrondellen 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att inleda 
förhandlingar för inköp 
av lämpliga 
exploateringsytor för 
industrifastigheter. 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden 
 

2018-01-29 2017/322 
2020/204 

Ny taxa för 
renhållning/avfallstaxa 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till tekniska 
nämnden att i samband 
med budgetprocess för 
2019 ta fram förslag till 
taxa i enlighet med 
kommunstyrelsens 
uppdrag i beslut KS 
§152/2017 (2017/216) 

Samhällsbyggnadsnämnd
en fattade beslut om att 
föreslå kommunfullmäktige 
anta ny taxa på sitt 
sammanträde 2020-04-23. 
Kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslut 2020-
05-27 samt 2020-08-19 att 
återremittera ärendet till 
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samhällsbyggnadsnämnde
n. 
 
Kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslutar 
2020-12-16 att 
återremittera 
avfallsföreskrifterna till 
samhällsbyggnadsnämnde
n. 

2019-03-25 2018/278 Revidering av 
vindbruksplan 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motion om att revidera 
kommunens 
vindbruksplan. 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2020-01-27 2019/435 Motion om att 
kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare samt att 
reglementen som 
reglerar 
kommunstyrelse, 
nämnder och utskott 
omarbetas och 
förtydligar 
”majoritet/opposition” 
för justerare enligt 
intentionen i motionen. 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen. 

Uppdraget har genomförts 
i de förslag till ny 
arbetsordning och nya 
reglementen som tagits 
fram av 
kommunledningsförvaltnin
gen.  
 
Bereds av 
kommunstyrelsen. 
 
 

2020-06-22  Tillägg av ärende om 
detaljplan Ekedalen 
enligt KF 22 juni 2020, 
från 2012! 

 Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden  

2020-12-21 2020/158 Beslut om Strategisk 
plan och budget 2021-
2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till barn- och 
utbildningsnämnden att 
i samråd med berörda 
nämnder  
förutsättningslöst 
utreda ytterskolornas 
roll inom 
skolorganisationen i 
dialog med 
medborgare i 
Tidaholms kommun 
och att detta sker under 
kommande 

Bereds för närvarande 
inom barn- och 
utbildningsnämnden. 
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treårsperiod. 
2020-12-21 2020/158 Beslut om Strategisk 

plan och budget 2021-
2023 

Kommunfullmäktige 
uppdrar till kultur- och 
fritidsnämnden att i 
samråd med övriga 
nämnder se över 
alternativa driftsformer 
för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

Bereds för närvarande 
inom kultur- och 
fritidsnämnden. 

2021-01-25 2020/415 Riskbedömning av 
bostadsbolaget för att 
ge kommunfullmäktige 
faktaunderlag om 
bolagets stabilitet för 
kommande 
borgensbeslut 

 Beräknas komma till 
kommunstyrelsen för 
beslut 2021-06-09. 

2021-01-25 2018/223 Demensavdelning Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om att 
tillskapa en 
demensavdelning 

Bereds för närvarande av 
social- och 
omvårdnadsnämnden. 

2021-04-12 2019/225 Kommunal 
koldioxidbudget 

Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla 
motionen om upprätta 
en kommunal 
koldioxidbudget 

Ärendet bereds av 
samhällsbyggnads-
nämnden.  

2021-01-25 
2021-04-26 

2020/294 
2021/120 

Folkomröstning för 
Lindängens bevarande 

Kommunfullmäktige 
beslutar att 
återremittera ärendet 
till valnämnden för att 
få två områden 
tydligare belysta inför 
folkomröstningen. 

Beräknas komma till 
kommunstyrelsen för 
beslut 2021-06-09. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
uppföljningen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 132/2021 ”Rapport om uppföljning av ej 

verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige”, 2021-06-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport om uppföljning av ej verkställda beslut 

fattade av kommunfullmäktige”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-
05-16. 
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2021/171 

§ 87 Beslut om revidering av Ordningsföreskrifter Torghandeln 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar  
- att revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat 
förslag, att gälla från och med 2021-07-01,  
- om omedelbar justering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 (§ 64/2021) att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01. 
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel har setts över i samband med att förslag 
på reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram. 
Framförallt föreslår samhällsbyggnadsnämnden ändrade tider för försäljning.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag, med en redaktionell ändring i sista meningen i § 4 där orden ”har 
intagit platsen” hade fallit bort i samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat förslag, att 
gälla från och med 2021-07-01.  

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta om omedelbar 
justering.  

 
Beslutsgång 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 135/2021 ” Beslut om revidering av lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-06-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64/2021 ”Beslut om revidering 

av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”, 2021-04-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01. 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel med 

redaktionell ändring.  
 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/172 

§ 88 Beslut om revidering av Lokala ordningsföreskrifter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar: 
- att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat 

förslag, att gälla från och med 2021-07-01, 
- om omedelbar justering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-22 (§ 63/2021) beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt 
upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppger följande i beslutet. Förslaget har tagits 
fram i samverkan med den lokala polisenheten. Revideringarna syftar till att 
aktualisera föreskrifterna utifrån dagens användande av offentlig plats, och de 
ordningsstörande problem som kan uppstå. Förslaget avser även att genom 
redaktionella ändringar få föreskrifternas olika regler att använda samma 
begrepp och ordval, för att förenkla för den som läser och vill ta till sig 
föreskrifternas innehåll, och minimera riskerna för feltolkning av reglernas 
innebörd.  
 
Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige bör besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla 
från och med 2021-07-01. 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta om omedelbar 
justering. 

- Anna-Karin Skatt (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 136/2021 ”Beslut om revidering av lokala 

ordningsföreskrifter”, 2021-06-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63/2021 ”Beslut om revidering 

av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 

nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30. 
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms 

kommun.  
 Bilaga 1- Förbudsområde, 2021-02-23 
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2018/384 

§ 89 Beslut om försäljning av fastighet Drott 10 (Samrealskolan) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Drott 10 
(Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB (556948-7761) för 
1 500 000 kr.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att inleda förfarandet att försälja 
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) samt att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10 
för ändring till bostadsändamål.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och av nämndens beslut 
framgår bl.a. följande. Försäljningen av fastigheten annonserades genom 
mäklare. Ett antal bud på fastigheten kom in genom annonseringen, där 
högsta budet var 1 500 000 kr.  
 
Under kommunledningsförvaltningens handläggning har det dock framkommit 
att det fanns ytterligare ett par bud på 1 500 000 kr. Samhällsbyggnads-
chefen har uppgett att av dessa är det endast Svenska Sköna Hem AB som är 
ett bolag, med det uttalade syftet att bygga om fastigheten till lägenheter. 
Svenska Sköna Hem AB är även den enda budgivaren som gjort ett antal 
liknande renoveringar i Skaraborg, övriga budgivare hade inga sådana 
referenser.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår även att Svenska Sköna Hem 
AB uppfyller alla de bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin 
annonsering. Nämnden föreslog därför att sälja fastigheten Drott 10 till 
Svenska Sköna Hem AB för 1 500 000 kr.  
 
Anbudsgivaren står för samtliga lagfartskostnader samt eventuella ändringar i 
detaljplan som kan komma att krävas för dennes användande av fastigheten. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja 
fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB 
(556948-7761) för 1 500 000 kr.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 134/2021 ”Beslut om försäljning av 

fastigheten Drott 10 (Samrealskolan)”, 2021-06-09 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, 

Samrealskolan”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-25. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74/2021 ”Beslut om försäljning 

av fastigheten Drott 10, Samrealskolan”, 2021-05-20. 
 Fastighetskarta Drott 10. 
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 Tidaholm Drott 10 bud. 
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2018 ”Beslut om försäljning av 

fastighet Drott 10”, 2018-11-28. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svenska Sköna Hem AB 
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2021/200 

§ 90 Beslut om försäljning av fastighet Välten 8 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Välten 8 för 
1 295 000 kr till vinnande budgivare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom mäklare annonserat om 
försäljning av fastigheten Välten 8. Fastigheten Välten 8 har en yta på cirka 
803 m2 och är bebyggd med ett bostadshus med tillhörande garagebyggnad.  
 
Fastigheten Välten 8 köptes in av kommunen under flyktingkrisen och har 
efter detta använts som HVB-verksamheten Ariel. Nu bedöms den inte 
behövas i kommunal regi, genom beslut i social- och omvårdnadsnämnden.  
 
Efter att samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet har kommunstyrelsen 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten till högsta budgivare 

 för 1 295 000 kr. 
 
Köparna står för samtliga lagfartskostnader. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja 
fastigheten Välten 8, för 1 295 000 kr till vinnande budgivare. 

 
Beslutsunderlag 
 ”Beslut om försäljning av fastigheten Välten 8”, kommunstyrelsens 

ordförande Anna-Karin Skatt, 2021-06-17. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 104/2021 ” Beslut om försäljning 

av fastigheten Välten 8”, 2021-06-17. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73/2021 ”Beslut om försäljning 

av fastigheten Välten 8”, 2021-05-20. 
 Fastighetskarta över Välten 8, 2021-05-12. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Köparen 
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2021/13 

§ 91 Beslut om antagande av överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa, från Västkom 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelsen mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan för barns och ungas hälsa.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2020-12-04 
av direktionen angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna 
i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för barn och unga. 
Direktionen har även beslutat att rekommendera kommunerna att besluta om 
samverkan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen enligt förslag från 
Västkom:s styrelse. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har 
yttrat sig i ärendet och båda nämnder föreslår kommunstyrelsen besluta att 
ställa sig bakom Samverkan för barn och ungas hälsa- överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Kommunstyrelsen har därefter besluta föreslå kommunfullmäktige att anta 
överenskommelsen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa.  

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

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 142/2021 ”Beslut om antagande av 

överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, från 
Västkom”, 2021-06-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om överenskommelse om samverkan för barn 
och ungas hälsa”, kanslichef Anna Eklund, 2021-05-12. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 27/2021 ” Beslut om 
yttrande - Överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa”, 2021-03-23. 

 Tjänsteskrivelsen ”Yttrande till Kommunstyrelsen- samverkan för barn 
och ungas hälsa- överenskommelse”, socialchef Maria Olsson, 2021-
02-05. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 33/2021 ”Beslut om yttrande 
angående överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa”, 2021-03-18. 
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 Barn- och utbildningsnämnden ”Yttrande angående överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa”, 2021-01-29. 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”, 2020-12-04. 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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2021/120 

§ 92 Beslut om folkomröstning och föreskrifter efter återremiss 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 
den 5 september 2021. 

- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

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

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

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

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

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

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 
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- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 2021-04-26 (§ 51/2021) att återremittera ärendet om 
folkomröstning samt att anta föreskrifter för genomförande till valnämnden för 
att få två områden belysta inför folkomröstningen.  
 
Av fullmäktiges beslut framgår följande motivering till återremissen. Det första 
området är att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till 
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal 
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan 
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande 
konsekvenser. Det andra området är att säkerställa att det framgår på den 
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 
Valnämnden har uppgett följande i sitt svar på återremissen. I de föreskrifter 
som fullmäktige har att besluta om framgår med all önskvärd tydlighet 
valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning av pandemin. Det är 
därmed valnämndens ansvar att inhämta analys av smittskyddsansvariga inför 
genomförandet. När det gäller andra punkten, om utformandet av valsedel, så 
är det enligt 5 kap. 1 § kommunallagen fullmäktiges ansvar att finansiera 
kommunens verksamheter. Det är inte väljarnas ansvar. Det går därför inte att 
tillmötesgå återremissens önskemål. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av återremissen haft ett 
möte med kommunens säkerhetssamordnare samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. De uppgav bl.a. följande vid mötet. Det går inte att göra någon 
djupare analys av läget än den som redan gjorts. Restriktioner etc. från 
myndigheter och regioner gäller bara två-tre veckor framåt och det beror på att 
det inte går att se utvecklingen längre fram. Bedömningen är att 
Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd inte skulle ge någon ny information 
idag. Det enda som går att konstatera är att en folkomröstning innebär en risk 
för smittspridning som inte finns om den inte genomförs. Specifik 
riskbedömning med handlingsplan måste göras i nära anslutning till 
omröstningsdagen för att minska risken för smittspridning.  
 
Det framgår av förslaget till föreskrifter att valnämnden ansvarar för att 
genomföra en riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför 
genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen 
genomförs i enlighet med samtlig reglering gällande covid-19. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att utreda 
riskerna för smittspridning utöver den riskanalys och riskbedömning som 
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redan är genomförd och som finns i beslutsunderlaget. Förvaltningen 
instämmer därför i valnämndens svar och har inte något ytterligare att tillägga i 
den delen. 
 
När det gäller utformningen av röstsedeln utredde kommunlednings-
förvaltningen den frågan inför valnämndens beredning av ärendet. 
Utredningen framgår av tjänsteskrivelse 2021-02-05. 
 
Förslag till beslut 

 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 17 oktober 2021. 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

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

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

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. Jag vill att 
det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och överlåter åt 
kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på 
andra områden inom social- och omvårdnadsnämndens område.  
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

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

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

o 4 oktober 2021 kl. 10-18 
o 5 oktober 2021 kl. 10-16 
o 6 oktober 2021 kl. 10-18 
o 7 oktober 2021 kl. 10-18 
o 8 oktober 2021 kl. 10-16 
o 9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
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o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
o 14 oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 22 oktober 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
- Runo Johansson (L), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-)  

Ingemar Johansson (L) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) yrkar att 
valnämndens förslag i sin helhet genomförs. 

 
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons med fleras förslag.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Johanssons med fleras förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Johanssons med fleras förslag.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA:19 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA:  
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Ingvar 
Jansson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Malin Andersson (S), Per-Erik 
Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-
Larsson (S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), 
Lisbeth Ider (V), Erik Ezelius (S) 
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Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), 
Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida 
Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), 
Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström 
(SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Claes Andersson (KD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-) 
  
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 143/2021 ”Beslut om folkomröstning och 

föreskrifter efter återremiss”, 2021-06-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut återremitterat ärende om folkomröstning”, 

kanslichef Anna Eklund, 2021-05-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 117/2021 ”Beslut om återremitterat ärende 

om folkomröstning”, 2021-05-05. 
 Valnämndens beslut § 13/2021 ”Beslut om återremiss gällande beslut 

gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande 
av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun”, 2021-04-30. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 51/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26. 

 Kommunstyrelsens beslut § 87/2021 ”Beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

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

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

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

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

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

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

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

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

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

Lindängens bevarande”, 2021-01-25. 
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Reservation 
Lena Andersson (S), Anna-Karin Skatt (S), Anna Zöögling (S), Michelle Hjerp 
Holmén (S), Othmar Fiala (S), Malin Andersson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Håkan Joelsson (S), Hajrudin Abdihodziv (V), Lisbeth Ider (V), reserverar 
sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens beslut, med hänvisning till 
pågående pandemi.  
 
Bengt Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Sändlista 
Valnämnden 
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Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/401 

§ 93 Beslut om ändrad ordning för inkallande av ersättare för 
Moderaterna till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordningen för inkallande av ersättare för 
Moderaterna i kommunstyrelsen ändras enligt följande: 
 

- Peter Friberg (M) 
- Ida Davidsson (-)  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ordning för inkallande av 
ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-01-01- 
2022-12-31.  
 

- Ida Davidsson (-)  
- Peter Friberg (M) 

 
Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå ändring av ordningen för 
inkallande av ersättare i kommunstyrelsen för Moderaterna. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ordningen 
för inkallande av ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen ändras 
enligt följande: 
 

- Peter Friberg (M) 
- Ida Davidsson (-)  

 
- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 151 ”Ändrad ordning för inkallande av 

ersättare för Moderaterna till kommunstyrelsen”, 2021-06-09. 
 
Sändlista 
Ida Davidsson 
Peter Friberg  
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2018/401 

§ 94 Beslut om ändrad ordning för inkallande av ersättare för 
Socialdemokraterna till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ordningen för inkallande av ersättare för 
Socialdemokraterna till kommunstyrelsen ändras enligt följande: 
 

- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per-Erik Thurén (S) 
- Michelle Hjerp (S) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ordning för inkallande av 
ersättare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen för mandatperioden 
2019-01-01- 2022-12-31: 
 

- Zelal Yesildeniz (-) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per-Erik Thurén (S) 
- Michelle Hjerp (S) 

 
Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ändra 
ordningen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ordningen 
för inkallande av ersättare för Socialdemokraterna till kommunstyrelsen 
ändras enligt följande: 
 

- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per-Erik Thurén (S) 
- Michelle Hjerp (S) 
- Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

 
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 152/2021 ”Beslut om ändrad ordning för 

inkallande av ersättare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen”, 
2021-06-09. 

 
Sändlista 
Othmar Fiala 
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Georgos Moschos  
Per-Erik Thurén  
Michelle Hjerp  
Zelal-Sara Yesildeniz  
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2018/402 

§ 95 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Johan Liljegrahn (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Per-Erik Vrang (M) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-06-28 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde 2021-05-31 (§ 
80/2021) att utse Johan Liljegrahn (M) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31. 
 
Johan Liljegrahn (M) var tidigare ersättare i barn- och utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktige måste därför förrätta ett fyllnadsval av ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Per-Erik Vrang (M) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2021-06-28 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Johan Liljegrahn (M), 2021-06-18, kanslichef 
Anna Eklund. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 80/2021 ” Fyllnadsval av ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Ulf Alteg (M)”, 2021-05-31. 

 
Sändlista 
Per-Erik Vrang (M) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalavdelningen
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2018/401 

§ 96 Beslut om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Runo Johansson (L) som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen 
tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd. Entledigandet begärs från 2021-08-09. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Runo 
Johansson (L)som ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Runo 

Johansson (L)”, 2021-06-18, kanslichef Anna Eklund. 
 Begäran om entledigande, 2021-06-09 

 
Sändlista 
Runo Johansson 
Personalavdelningen 
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2018/401 

§ 97 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen samt vice 
ordförande i kommunstyrelsen efter Runo Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ledamot i 
kommunstyrelsen för perioden 2021-08-09 till 2022-12-31.  

- Kommunfullmäktige beslutar utse Ingemar Johansson (L) till vice 
ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2021-08-09 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om entledigande av uppdrag Runo 
Johansson (L). Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige förrättar därför ett fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval av vice ordförande i kommunstyrelsen.  
 
Förslag till beslut  

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Ingemar 
Johansson till ledamot i kommunstyrelsen för perioden 2021-08-09 till 
2022-12-31.  

- Kommunfullmäktige beslutar utse Ingemar Johansson (L) till vice 
ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2021-08-09 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen samt vice 

ordförande i kommunstyrelsen efter Runo Johansson (L), kanlichef 
Anna Eklund, 2021-06-18. 

 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 
Sändlista 
Ingemar Johansson  
Personalavdelningen
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2018/404 

§ 98 Beslut om entledigande från uppdrag Ingemar Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingemar Johansson (L) från 
sitt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med 
2021-08-09. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ingemar Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021-08-09. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Ingemar 
Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021-08-09. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Ingemar 

Johansson (L), kanslichef Anna Eklund, 2021-06-18. 
 Begäran om entledigande, 2021-06-08. 

 
Sändlista 
Ingemar Johansson  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Personalavdelningen 
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2018/404 

§ 99 Beslut om fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Ingemar Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Mattias Lundgren (L) till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2021-08-09 till 2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om entledigande av uppdrag Ingemar 
Johansson (L). Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige förrättar därför ett fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mattias 
Lundgren (L) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 
2021-08-09 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fyllnadsval av ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden efter Ingemar Johansson (L)”, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-06-18. 

 Begäran om entledigande från uppdrag Ingemar Johansson (L) 
 
Sändlista 
Mattias Lundgren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Personalavdelningen  
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2021/10 

§ 100 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden önskar samtliga en trevlig sommar och informerar om att 
ledamöter och ersättare kan hämta ut en sommarfika på Turbinen mot 
uppvisande av legitimation.
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