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Beslutande 
Peter Friberg (M), Anna-Karin Skatt (S), Marika Lund (SD), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson 
(S), Ambjörn Lennartsson (M), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), Tony Pettersson (S), Hajrudin 
Abdihodzic (V), Lennart Nilsson (SD), Anna Zöögling (S), Ida Davidsson (-), Zelal-Sara Yesildeniz 
(-) ordförande, Fredrik Kvist (M), Othmar Fiala (S), Per Nordström (SD), Karin Olofsson (MP), 
Ingemar Johansson (L), Gunilla Djurberg (S), Anneli Sandstedt (C), Georgos Moschos (S), Johan 
Liljegrahn (M), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Lisbeth Ider (V), Christoffer Axelsson (S),  
Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Henrik Granqvist (M), Birgitta Andersson (L),  
Mikael Hallin (C), Ulla Brissman (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Roger Lundvold (KD), Camilla Graaf (-), Aili Räisänen (SD), Malin Andersson (S), Kent Persson 
(S), Claes Andersson (KD), Ingvar Jansson (S)  

Ersättare 
Anna Wik (MP), Per-Erik Vrang (M), Jenny Svensson (L), Christopher Vipond (MP), Per-Inge 
Karlsson (C), Emma Graaf (S), Lisa Öhgren (S), Josette Rask (C), Dick Broberg (S)  

Tjänstepersoner 
Jenny Beckman, kanslichef 

Justering 
Utses att justera: Ambjörn Lennartsson (M), Georgos Moschos (S) 

Justeringens tid: 2022-09-29  

Zelal-Sara Yesildeniz (S), ordförande Jenny Beckman, sekreterare

Ambjörn Lennartsson (M), justerare Georgos Moschos (S), justerare 
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§ 95 Godkännande av dagordning 
KS 2022/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 

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

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna dagordningen. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 96 Handlingar att anmäla 
KS 2022/12 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o lägga domen från Mark- och miljödomstolen till handlingarna 
o lägga skrivelsen från Mediapoolen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

- Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 5185-21, 2022-08-25 
- Information från Mediapoolen, 2022-09-02 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o lägga domen från Mark- och miljödomstolen till handlingarna 
o lägga skrivelsen från Mediapoolen till handlingarna 

Beslutsunderlag 
 Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 5185-21, 2022-08-25 
 Information från Mediapoolen, 2022-09-02 
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§ 97 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-11-23, SON § 102/2021, att starta en förstudie 
om Solviks äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller.  

Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag 
att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda boenden (SÄBO) samt införande 
av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för att öppna som SÄBO igen, 
enligt beslut 2022-03-22 (SON § 2022/25) 

Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2023-2025 att avsätta 150 miljoner 
kronor under åren 2023-2024 för investering i renoveringar avseende äldreomsorgens särskilda 
boenden (KF § 75/2022). 

Social- och omvårdnadsnämnden har som beställarnämnd tagit fram och beslutat om att godkänna 
en förstudierapport Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO (SON § 2022/72). 
Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en 
förstudie.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att:  

• Förstudierapporten behandlar en komplex fråga som har påverkan på andra verksamheter 
som bör ske i flera steg.   

• Deltagandet i förstudien har inkluderat extern kompetens, fackliga representanter samt 
sakkunniga tjänstepersoner.  

• Rapporten som social- och omvårdnadsförvaltningen har beskrivit inkluderar 3 olika 
huvudspår av ombyggnationer/nybyggnationer som löser brandföreläggandet. De varianter 
och kombinationslösningar som har undersökts medför olika nivåer av 
samordningseffekter och påverkan på andra verksamheter. Respektive huvudspår finns 
beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De samordningsvinster och tillfällig 
överkapacitet som finns på respektive spår finns inte beräknade, vilket försvårar att fullt ut 
jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.   
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• Det finns avgränsningar i förstudien som är noterade.    
• Konsekvensen av att inte genomföra renoveringsåtgärder finns beskrivet i 

förstudierapporten.  
• Beskrivning av tidplan för genomförande saknas men det finns beskrivning av när åtgärder 

avseende brandskyddet måste vara åtgärdat.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av den beslutade förstudien och underliggande 
rapporter, varpå en samlad bedömning är gjord på:  

• social- och omvårdnadsnämndens beslut,  
• social- och omvårdnadsförvaltningens rekommendation till inriktning, arbetsmiljö och 

fackliga representanters bedömningar 
• kvalitativa och ekonomiska nyttor,  
• driftskostnader och investering  
• uppfyllnad av kommunens strategiska målområden  

Nämndens beslut 

Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma om beslutet från social- och omvårdnadsnämnden 
innebär att både alternativ 2a och 2b ska projekteras. I utredningen berörs demensboende som 
ett pågående uppdrag samt nämndens avsikt att tillgodose en långsiktig lokalplanering av SÄBO.  
Kommunledningsförvaltningens bedömning av beslutsformuleringen är att det saknas en 
sammantagen och samlad inriktning för den långsiktiga lokalplaneringen för SÄBO. Beslutet 
omfattar en projektering av ombyggnation av Solvik.  

Förvaltningens rekommendation 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att social- och omvårdnadsförvaltningens 
rekommendation speglar en samlad bedömning av de olika aspekterna som beaktats och utretts i 
förstudien.  Ekonomiskt är rekommendationen driftmässigt mest fördelaktigt på lång sikt för 
nämnden.  Kommunledningsförvaltningen kan inte med befintligt underlag och utan konkreta 
lösningsförslag för övriga berörda verksamheter bedöma om det skulle innebära positiva eller 
negativa ekonomiska effekter som konsekvens av social- och omvårdnadsförvaltningens 
rekommenderade lösning.  

Kvalitativa och ekonomiska nyttor  

Respektive huvudspår finns beskrivet med kvalitativa fördelar och nackdelar. De 
samordningsvinster och tillfälliga överkapaciteter som finns på respektive spår finns inte 
beräknade, vilket försvårar att fullt ut jämföra den sammantagna ekonomiska effekten.   

Med större enheter och samordning finns kvalitativa, ekonomiska och miljömässiga nyttor där en, 
få eller färre enheter ger större effekt:  

- Personalförsörjning; få eller färre enheter ger bättre förutsättningar att säkerställa 
bemanning och kompetensförsörjning. 
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- Matförsörjning; med ett centraliserat tillagningskök samt en samlokalisering av samtliga 
SÄBO ges ökad kvalitativ nytta med likvärdig matkvalitet och färre mattransporter vilket 
medför minskad miljöpåverkan.   

- Samlokalisering av äldreomsorgens övriga verksamheter; minskad restid som antingen kan 
läggas på omsorg/vård eller effektivisering (sjuksköterskor, aktiviteter, hemvård, 
hemsjukvård, arbetsterapeuter). 

- Ändamålsenliga lokaler; vid nybyggnation finns större möjlighet/flexibilitet till effektiva, 
moderna verksamhetslokaler med god arbetsmiljö.  

Driftskostnader  

Förstudierapporten beskriver social- och omvårdnadsnämndens årliga driftskostnad (inklusive 
kapitalkostnader) per boendeplats när full effekt och genomförandet är klart, för respektive 
huvudspår. Kommunledningsförvaltningen bedömer att en sådan uppskattning av driftskostnaden 
är en rimlig nivå för en förstudie och underlag för ett inriktningsbeslut. Om förstudien godkänns 
behöver projekteringen inkludera beräkning av de årliga driftskostnaderna fram till färdigställandet 
för respektive år. Detta för att kunna säkerställa beredskap för tillfälliga kostnadsavvikelser och att 
den tilldelade årliga budgetramen hålls.  

Investering  

I Strategisk plan och budget 2023-2025 som antogs av kommunfullmäktige 2022-06-27 inkluderas 
150 miljoner kronor avseende detta projekt, vilket har stor påverkan på kommunens lånebehov 
och totala investeringsbudget 2023-2025.  

Strategiska målområden  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att alternativ 3b är strategiskt mest i linje med 
kommunens strategiska mål om god ekonomi. Det vill säga att kontinuerligt effektivisera 
lokalutnyttjandet, samt att aktivt avyttra fastigheter som ägs av kommunen där egen verksamhet ej 
bedrivs.   

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns en stor komplexitet, vilket kräver uthållighet, 
långsiktighet och samordning i planeringen med andra verksamheter för att uppnå den målbild och 
de effekter som beskrivs. De beskrivna effekterna bedöms vara i linje med Strategisk plan och 
budget ”I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk”.  

Newsec påpekar i rapporten vid eventuella försäljningar att en paketering är viktig för att erbjuda 
näringslivet attraktiva samhällsfastigheter, vilket också medför ett utökat utbud av varierat boende.  
Båda aspekter ligger i linje med kommunens uttalade strategier om Ett starkt och växande 
näringsliv och Attraktiv kommun.   

Rekommendationer 

Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning och rekommendation utifrån ovan utredning 
är att föreslå en projektering av alternativ 3b, samt att i projekteringen nogsamt identifiera de 
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”kringeffekter” som projekteringen identifierar. Därför rekommenderas att projektgruppens 
inkluderar samtliga berörda förvaltningar i kommunen.    

Investeringsmedlen bör revideras och det bör avsättas 200 miljoner kronor för projektet, det vill 
säga en ökning med 50 miljoner kronor.  Den sammantagna investeringsbudgeten för åren 2023-
2024 bör omprioriteras för att inrymma den ökade investeringsbudgeten och/eller 
konsekvensbeskriva vad den totala ökningen medför i ökade räntekostnader.  

Kommunledningsförvaltningen betonar vikten av en projektorganisation som fångar upp och 
signalerar eventuell påverkan på andra verksamheter som behöver utredas och hanteras. I 
driftsbudgeten för år 2023 och år 2024 finns 1 miljon kronor avsatt för respektive år för en 
verksamhetsprojektledare som bör ha i uppdrag att hantera ovanstående.  

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som 
benämns 2b. 

o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars 
2023. 

• Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att bordlägga ärendet. 
• Anna-Karin Skatt (S) föreslår bifall till Runo Johanssons förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och 
Johanssons förslag om bordläggning.   

Ordföranden ställer först Johanssons förslag om bordläggning under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.   
 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut § 141/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-09-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 
SÄBO”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-07-06. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-
2025”, 2022-06-27.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 72/2022 ”Beslut om inriktning för Solviks 
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-06-21 

 Rapport ”Förstudierapport – Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 
2022-06-22 

 Rapport ”Newsec – Marknadsanalys Tidaholm 2022-04-26”, 2022-04-26  
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Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 

10



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-09-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 Beslut om antagande av handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor i Falköping, 
Götene, Skara och Tidaholms kommuner 
KS 2021/403 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) beslutade 2022-05-19 att godkänna 
utformningen av handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt att skicka det 
vidare för antagande i respektive kommunfullmäktige.  

Handlingsprogrammet har tidigare skickats på remiss till kommunen och kommunstyrelsen 
beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt och skicka det till SMS. SMS har i den nu 
aktuella versionen av handlingsplanen tagit hänsyn till de synpunkter som fanns i yttrandet gällande 
p. 2.1.4.  

Programmet omfattar både kommunernas arbete med förebyggande och skadeavhjälpande arbete. 
Programmet behandlar även andra områden inom skydd och säkerhet. 

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogram enligt lag 

om skydd mot olyckor enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 145/2022 ”Beslut om antagande av handlingsprogram enligt 

lagen om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner”, 2022-
09-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor”, 
kanslichef Jenny Beckman, 2022-06-09. 

 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut § 13/2022 ”Handlingsprogram fr 
o m 2022”, 2022-05-19.  

 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor i Falköping, Götene, Skara och 
Tidaholms kommuner.  

 Kommunstyrelsens beslut § 45/2022 ”Beslut om svar på remiss om Handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor”, 2022-03-09. 

Sändlista 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
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§ 99 Mötets avslutande 
KS 2022/10 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) sammanfattar sina år i fullmäktige, tackar och önskar lycka till.  

Ordföranden håller ett anförande om fullmäktiges arbete under mandatperioden och tackar 
ledamöterna. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 18.37. 
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