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Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 
2023-03-08 kl. 08:30-10:30  Sessionssalen 

§§ 47-65 

Beslutande 
Runo Johansson (L) ordförande, Ingela Backman (S) vice ordförande, Johan Liljegrahn (M), Ida 
Davidsson (VT), Patrik Kristoffersen (KD), Magnus Erbing (M), Lennart Nilsson (SD), Bengt 
Karlsson (S), Jonas Storm (S)  

Tjänstgörande ersättare 
Anna Zöögling (S), Zelal-Sara Yesildeniz (VT)  

Ersättare 
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart 
Larsson (SD), Svante Schultz (VT), Tony Pettersson (S), Lisbeth Göthberg (S), Patricia Axelsson 
(V) 

Tjänstepersoner 
Magnus Sundén, kommundirektör §§ 47-51samt §§ 53-65 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Linnea Bengtsson, näringslivsstrateg § 47 
Louise Holmvik, ekonomichef § 48 
David Olsson, IT-chef § 48 
Elinor Stenberg, kommunjurist § 49 
 

Justering 
Utses att justera: Jonas Storm (S) 

Justeringens tid:   

Runo Johansson (L), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Jonas Storm (S), justerare 
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§ 47 Information om näringslivsfrågor 
KS 2023/2 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategen informerar om aktuella näringslivsfrågor. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om näringslivsfrågor”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2023-01-31. 
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§ 48 Beslut om kommunstyrelsens 10-åriga 
investeringsbehov 
KS 2022/284 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna analysen för kommunstyrelsens 10-åriga 

investeringsbehov 2024-2034, inklusive inbördes prioriteringsordning för åren 2024-2034, 
samt att överlämna densamma till budgetberedningen inför budgetarbetet 2024-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2022-12-14 analysen för kommunstyrelsens  
10-åriga investeringsbehov till kommunledningsförvaltningen för förslag på prioriteringsordning. 
Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett sådant förslag. 

Efter kommunstyrelsens beslut om godkännande av analysen kommer underlaget överlämnas till 
budgetberedningen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna analysen för 

kommunstyrelsens 10-åriga investeringsbehov 2024-2034, inklusive inbördes 
prioriteringsordning för åren 2024-2034, samt att överlämna densamma till 
budgetberedningen inför budgetarbetet 2024-2026. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9/2023 ”Beslut om kommunstyrelsens 10-åriga 

investeringsbehov”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunstyrelsens 10-åriga investeringsbehovsanalys”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2023-02-08. 
 Rapport ”Analys 10-åriga investeringsbehovsanalys 2024-2034”, 2022-02-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 143/2022 ”Beslut om budget för 

kommunstyrelsen för år 2023”, 2022-12-14. 

Sändlista 
Budgetberedningen 
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§ 49 Beslut om begäran gällande fastighetsköp 
avseende fastighet  
KS 2022/191 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran från köparen av fastigheten  gällande 

ersättning om 250 000 kr på grund av markens skick på fastigheten  

Sammanfattning av ärendet 
Köparna till fastigheterna har inkommit med en skrivelse där de begär att Tidaholms 
kommun står för de extra bärlager som tillkommit under byggnationen. I skrivelsen anför köparna 
vidare att de begär att tomten  som ännu inte är såld sänks i pris och att nästa köpare 
informeras om tomtens brister.  

När ovan nämnda anspråk framfördes hade köparna av fastigheterna  respektive  
 ännu inte börjat schakta och förbereda för grundkonstruktionen på sina fastigheter. Efter att 

köparna av fastigheterna färdigställt arbetet med grunden och funnit att 
markförhållandena var goda har köparna av dessa två fastigheter meddelat att de inte längre 
framför något anspråk mot kommunen. Med anledning av att anspråket på ersättning har 
återkallats kommer kommunledningsförvaltningen inte att utreda deras begäran vidare och beslut 
kommer inte att fattas av kommunstyrelsens avseende fastigheterna  Framledes i 
denna tjänsteskrivelse kommer därför endast köparen av fastigheten  att omnämnas, även 
om skrivelser gjorts av köparna av fastigheterna  gemensamt.  

Köparen av fastigheten  har inkommit med skrivelser med bland annat uppgift om att 
denne har haft kostnader om 100 000 kr för det extramaterial och den arbetstid som orsakats av 
dåliga fyllnadsmassor på tomten. I en senare skrivelse har köparen av fastigheten  
framfört att denne begär ersättning med 250 000 kr för kostnader på grund av markens skick.  

Vidare har köparen av fastigheten  gjort gällande att minst tre andra tomtköpare har fått 
ersättning för att deras tomter varit i dåligt skick och att denne ska behandlas på samma sätt enligt 
likabehandlingsprincipen. 

Därutöver har köparen av fastigheten  så som det får förstås, gjort gällande att det 
förelåg jäv vid handläggningen av ett ärende rörande ersättning till en annan tomtägare på 
Rosenbergsområdet. Köparen uppger att den tjänsteperson på Tidaholms kommun som tidigare 
hanterade tomterna på området Rosenberg är släkt med en tomtägare på Rosenbergsområdet 
som fått ersättning av kommunen på grund av att marken på dennes tomt var i dåligt skick.  

Köparen av fastigheten  har även framfört att denne har begärt att få ta del av 
samhällsbyggnadschefens e-post men att svar på begäran har uteblivit.  

Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och synpunkter samt en 
rekommendation om hur kommunstyrelsen bör besluta i ärendet. Samhällsbyggnadsnämnden har 
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inkommit med beslut om yttrande, § 103/2022 den 22 september 2022. Ärendet har efter 
handläggning av kommunledningsförvaltningen skickats åter till samhällsbyggnadsnämnden för 
komplettering. Samhällsbyggnadsnämnden har därefter beslutat att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att avvisa inkomna begäran om ersättningar för iordningsställande av fastigheterna  

, § 155/2022 den 15 december 2022. 

Köparens begäran om ersättning 

Som kommunledningsförvaltningen har förstått köparens begäran anser denne att fastigheten 
 inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller annars avviker från vad 

köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet och/eller att det föreligger fel till följd av 
försummelse från kommunens sida enligt 4 kap. 19 § JB. Köparen begär därför avdrag på 
köpesumman och/eller ersättning för skada. 

Gällande rätt 
Ett köp av en fastighet är ett civilrättsligt avtal som köparen och säljaren (i detta fall kommunen) 
ingår. Köparen och säljaren har, utöver de tvingande reglerna i jordabalken (1970:994, JB), 
möjlighet att avtala om vad som ska gälla vid det specifika köpet.  

Jordabalken 

I 4 kap. 19 § JB regleras vad som gäller när det är fråga om fel i fastighet. Köparen får göra avdrag 
på köpeskillingen om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den 
annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Köparen har dessutom rätt 
till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om 
fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en 
avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit 
påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter 
samt omständigheterna vid köpet.  

Att fel kan föreligga om fastigheten avviker från vad en köpare med fog kan förutsätta vid köpet 
betyder att fastigheten inte får avvika från den allmänna, eller normala, standard som från 
kvalitetssynpunkt kan vara skälig att kräva. Vad som anses vara normal standard bestäms bland 
annat utifrån omständigheterna vid köpet samt avtalad köpeskilling. Avvikelserna ska vara av 
betydelse för köpare i allmänhet och av sådan art att köparen inte har haft anledning att räkna 
med det. Det krävs också att felet har någon betydelse för marknadsvärdet på fastigheten.  

Försummelse kan föreligga då säljaren lämnat medvetet felaktiga uppgifter eller hållit inne uppgifter 
om fastigheten, som han känt till eller bort känna till och som han förstått eller borde ha förstått 
var av betydelse för köparen. För att en uppgift från en säljare ska ses som en utfästelse måste 
uppgiften vara preciserad, ge köparen anledning att utgå från att fastigheten har den utfästa 
egenskapen och ha betydelse för köpet. 

Om avvikelsen bedöms vara ett fel på fastigheten krävs, för att köparen ska kunna göra felet 
gällande mot säljaren, att felet inte borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten före 
köpet. Har felet varit möjligt att upptäcka kan köparen inte göra det gällande. Köparen har alltså 
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en undersökningsplikt. Vidare kan en friskrivningsklausul i avtalet medföra att felet inte är relevant 
och därför inte kan göras gällande mot säljaren. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Köpeavtalet 

Som framgår av redogörelsen kring gällande rätt ovan föreligger alltså ett fel när fastigheten 
avviker från vad köpare och säljare har avtalat om.  

Av § 14 i köpeavtalet gällande fastigheten  framgår följande. Fastigheten överlåts i det 
skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits. Köparen har beretts tillfälle att 
själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka fastigheten. Köparen är medveten om 
undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § jordabalken. Köparen har med anledning av denna 
undersökning godkänt fastigheten och dess skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk 
mot säljaren på grund av alla slags fel och brister i fastigheten. 

Av § 14 i köpeavtal framgår även följande. I samband med marköverlåtelsen följer ej heller något 
åtagande från säljaren för del i grundberednings- eller grundförstärkningsåtgärder.  

Angående den ovan nämnda skrivningen skriver samhällsbyggnadsnämnden på följande sätt i den 
tjänsteskrivelse som överlämnades i samband med nämndens beslut den 15 december 2022. 

”Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de yrkade anspråken utgör ersättningar i form 
av ”åtagande från Säljaren för del i grundberednings- eller grundförstärkningsåtgärder”, 
och därmed som utgångspunkt bör avvisas enligt den av parterna överenskomna 
regleringen i upprättade köpeavtal.” 

Kommunledningsförvaltningen, och som det får förstås även samhällsbyggnadsnämnden, bedömer 
att det köparen av fastigheten  begär ersättning för utgör sådan grundberednings- eller 
grundförstärkningsåtgärder som säljaren enligt ovan nämnda paragraf i köpeavtalet inte ansvarar 
för. Fastigheten avviker således inte från vad köpare och säljare har avtalat om.  

Kvar att fastställa är då om fastigheten har avvikit från vad en köpare med fog kan förutsätta vid 
köpet samt om köparen kan ha rätt till ersättning för skada till följd av att felet eller förlusten 
beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får 
anses ha utfäst.  

Frågan om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet 

Köparen av fastigheten  har framfört sammanfattningsvis följande. I samband med 
grävandet för grunden upptäcktes att marken var i dåligt skick och att markförhållandena inte 
stämde överens med den geotekniska undersökningen. Markarbete har utförts av Tidaholms 
kommun samt ett schakt- och entreprenadföretag som gör innehållet i den geotekniska 
undersökningen missvisande. 

Köparen av fastigheten  har inte inkommit med underlag för att styrka det som köparen 
gör gällande.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 155/2022 den 15 december 2022 överlämnat en 
tjänsteskrivelse genom vilken det framgår att samhällsbyggnadsnämnden anser att fastigheten 

 inte har avvikit från vad en köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet enligt 4 kap. 19 § 
JB. Samhällsbyggnadsnämnden anser att fastigheten har sålts som ej byggklar och därmed kan 
komma att behöva markarbeten såsom utfyllnad innan byggnation påbörjas, vilket köparen har 
kunnat förutsätta.  

Av samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse som samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till i sitt 
beslut den 22 september 2022 framgår bland annat att Tidaholms kommun förmedlar till 
tomtköpare att tomterna som kommunen säljer inte är klara för att bebyggas eftersom olika val av 
byggnadsteknik påverkar hur grundkonstruktionen behöver utformas. Av samma tjänsteskrivelse 
framgår att det faktum att en utökning av fyllnadsmassor behöver göras på en tomt inför en 
byggnation är vanligt förekommande i den här typen av affärer. 

Kommunledningsförvaltningen anser vidare att den omständighet att köparna av fastigheterna 
har återkallat sina anspråk på ersättning efter att ha konstaterat att 

markförhållandena varit goda på deras fastigheter talar för att markförhållandena har varit 
likvärdiga på den intilliggande fastigheten  

Med anledning av att eventuell dokumentation kring fastigheten  finns hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunledningsförvaltningen i begäran om komplettering till 
samhällsbyggnadsnämnden efterfrågat köpeavtal och övrig relevant dokumentation gällande den 
aktuella fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har därvid överlämnat köpeavtal avseende 
fastigheten   

Utifrån vad som har framförts i ärendet och den dokumentation som tillförts ärendet, däribland 
samhällsbyggnadsnämndens båda beslut och därtill hörande tjänsteskrivelser, bedömer 
kommunledningsförvaltningen att det inte har framkommit att fastighetens skick har avvikit från 
vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet och att köparen därför inte har rätt till avdrag på 
köpeskillingen. 

Frågan om rätt till ersättning för skada till följd av försummelse eller utfästelse 

Enligt JB har köparen rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på 
försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha 
utfäst. 

Köparen av fastigheten  har sammanfattningsvis gjort gällande att markarbete har utförts 
av Tidaholms kommun samt ett schakt- och entreprenadföretag som gör innehållet i den 
geotekniska undersökningen missvisande samt att marken har förändrats i höjder och att 
kommunen har haft kännedom om detta men inte underrättat köparen. 

Köparen av fastigheten  har inte inkommit med underlag för att styrka det som köparen 
gör gällande.  

Utifrån vad som har framförts i ärendet och den dokumentation som tillförts ärendet, däribland 
samhällsbyggnadsnämndens båda beslut och därtill hörande tjänsteskrivelser, bedömer 
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kommunledningsförvaltningen att det inte har framkommit att köparen av fastigheten  har 
rätt till ersättning för skada till följd av fel eller förlust som beror på försummelse på säljarens sida 
eller att fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. 

Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen, likt samhällsbyggnadsnämnden, att köparen inte 
har rätt till ersättning. 

Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att om kommunstyrelsen inte instämmer i 
bedömningen och finner att det är fråga om fel i fastighet, måste kommunstyrelsen ta ställning till 
om en friskrivningsklausul medför att felet inte är relevant och därför inte kan göras gällande mot 
säljaren samt om köparen har fullgjort sin undersökningsplikt, innan beslut fattas om rätt till 
avdrag på köpeskillingen eller ersättning för skada. 

Prissänkning av fastigheten  
Köparen av fastigheten  begär att fastigheten  som idag är osåld, ska prissänkas.  

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för beredning av 
mark- och exploateringsfrågor samt ärenden kring tomt- och småhuskö. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att tomtpriset för Rosenbergsområdet, där 
fastigheten är belägen, bör sättas till 200 kr/ m2 vad avser villatomter.  

I sitt beslut om yttrande den 22 september 2022 har samhällsbyggnadsnämnden genom 
samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse uttryckt att tomternas prissättning är så pass attraktiv 
(inklusive kostnader för vatten och avlopp, el, fiber) att en nedsättning av priser för tomter på 
Rosenberg generellt eller för en specifik tomt därmed inte är bör vara aktuellt.  

Med hänsyn till att prissättning av tomter är ett område som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 
för bedömer kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen inte har något att ta ställning till i 
denna fråga.  

Likställighetsprincipen  
Köparen av fastigheten  gör i sin inledande skrivelse gällande att minst tre andra 
tomtköpare har fått ersättning för att deras tomter varit i dåligt skick och att denne ska behandlas 
på samma sätt enligt likställighetsprincipen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut om yttrande den 22 september 2022 genom 
samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse bemött köparens påpekande om likställighetsprincipen i 
huvudsak på följande sätt. 

I samband med att Rosenbergsområdet slutfördes sommaren 2019 kom extrema regnmängder. 
Entreprenaden var utmanande och av flera orsaker blev sluttiden försenad. Det fanns tomtköpare 
som av den anledningen köpte sina tomter innan entreprenaden var färdigställd och utan att ha 
haft möjlighet att genomföra sin undersökningsplikt tillfullo. Eftersom det var stora vattenmängder 
på några specifika tomter ansågs inte de fastigheterna vara i det skick som kunde förväntas. 
Tidaholms kommun åtog sig därför att justera i entreprenaden avseende dessa tre tomter. Det 
innebar att fyllnadsmassor kördes till en av fastigheterna i samband med att byggnation påbörjades 
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och att kommunen stod för en mindre del av fyllnadsmassor i samband med att grävning 
genomfördes på två av tomterna. Utöver detta genomfördes vissa åtgärder kopplat till 
uppstickande berg och stenblock på andra tomter. Övriga tomter bedömes som klara utifrån den 
beställda entreprenaden och köparna kunde fullgöra sin undersökningsplikt. Någon generell 
kompensation avseende fyllnadsmassor till tomtköpare har således inte lämnats av Tidaholms 
kommun.  

Likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen stadgar att kommuner ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det centrala är att medlemmar i 
samma situation behandlas lika.  

Utifrån redogörelsen i tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadschefen, vilket 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om yttrande hänvisar till, förefaller omständigheterna kring de 
ovan nämnda fastigheterna ha varit annorlunda än omständigheterna kring den nu aktuella 
fastigheten och kommunledningsförvaltningen bedömer därför att något åsidosättande av 
likställighetsprincipen inte har skett.  

Fråga om jäv 
Som det får förstås har köparen av fastigheten  gjort gällande att det förelåg jäv vid 
handläggningen av de ovan nämnda tomterna på Rosenbergsområdet.  

Huruvida det förelåg jäv eller inte vid handläggningen av det ärendet påverkar inte bedömningen 
kring det som har begärts av köparen av fastigheten  och bör därför inte hanteras inom 
ramen för detta ärende. 

Angående begäran av allmänna handlingar 
Köparen av fastigheten  har även framfört att denne har begärt att få ta del av 
samhällsbyggnadschefens e-post men att svar på begäran har uteblivit.  

En sådan begäran ska behandlas skyndsamt och den som begär att få ta del av allmänna handlingar 
men får avslag har rätt att få ett överklagbart beslut. Ett överklagbart beslut kring utlämnande av 
allmän handling kan endast fattas av berörd nämnd eller utsedd delegat.  

Den aktuella begäran avser samhällsbyggnadsnämnden varför kommunledningsförvaltningen 
bedömer att kommunstyrelsen inte har något att ta ställning till i denna fråga.  

Kommunledningsförvaltningen anser att de omständigheter som köparen av fastigheten  
har åberopat inte är att anse som sådant fel i fastighet som ger rätt till avdrag på köpeskillingen 
eller rätt till ersättning för skada till följd av fel eller förlust som beror på försummelse på säljarens 
sida eller att fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som framgår av 
samhällsbyggnadsnämndens beslut delar samhällsbyggnadsnämnden den bedömningen. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå begäran från köparen av 

fastigheten  gällande ersättning om 250 000 kr på grund av markens skick på 
fastigheten  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde”, 

kommunjurist Elinor Stenberg, 2023-02-27. 
 E-post från fastighetsägaren till  2023-02-24. 
 E-post från fastighetsägaren till  2023-02-23. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10/2023 ”Beslut om begäran gällande 

fastighetsköp avseende fastighet  2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran gällande fastighetsköp”, kommunjurist Elinor 

Stenberg, 2023-02-01. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157 ”Beslut om komplettering gällande fastigheterna 

 2022-12-15. 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om komplettering gällande fastigheterna  

nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2022-12-05. 
 E-postkonversation med fastighetsägaren till  2022-10-18. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 103 ”Beslut om yttrande gällande kostnader för 

iordningsställande av tomter  2022-09-22. 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande angående kostnader för iordningställande av tomter 

Garnet 1–3”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-08-31. 
 E-postkonversation med fastighetsägaren till  2022-05-27. 
 E-post från fastighetsägaren till  2022-05-17. 
 E-postkonversation med fastighetsägaren till  2022-05-13. 
 Köpeavtal Tidaholm  2022-01-29/2022-02-14. 

Sändlista 
Ägarna av fastigheten  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 50 Beslut om uppföljning av nämndernas arbete 
med intern kontroll 
KS 2022/285 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapport kring nämndernas arbete med intern kontroll 

2021/2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Av reglementet för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att det finns en god intern kontroll inom kommunens verksamheter. I reglementet 
framgår det även att nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska även årligen följa upp arbetet med den 
interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.  

Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter, följa upp 
kommunens process för intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rapport med nämndernas uppföljningsrapporter 
som underlag. I rapporten finns också en bedömning av nämndernas arbete med intern kontroll 
samt en redogörelse för behov av förbättrande åtgärder. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapport kring nämndernas 

arbete med intern kontroll 2021/2022 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12/2023 ”Beslut om uppföljning av nämndernas 

arbete med intern kontroll”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 

2021/2022”, kvalitets- och verksamhetsutvecklare Lena Kulin, 2022-02-13.  
 Rapport ”Nämndernas arbete med intern kontroll 2021/2022” 

Sändlista 
Kommunrevisionen 
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§ 51 Beslut om uppföljning av inkomna synpunkter 
och felanmälan för Tidaholms kommun 
KS 2023/68 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt statistik över synpunkter och felanmälningar som 
inkom till Tidaholms kommun via kommunens verksamhetssystem för synpunktshantering under 
år 2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11/2023 ”Beslut om uppföljning av inkomna 

synpunkter och felanmälan för Tidaholms kommun”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport synpunkter och felanmälan Tidaholms kommun 2022”, 

registrator Marie Anebreid, 2023-02-02. 
 Rapport ”Synpunkter Tidaholms kommun januari-december 2022 inkl öppna ärenden”. 
 Rapport ”Felanmälan Tidholms kommun januari-december 2022”. 

14



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2023-03-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 52 Beslut om instruktion för kommundirektör 
KS 2022/372 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta framtagen instruktion för kommundirektör i 

Tidaholms kommun med ändringen att stycket under rubriken ”Närvaro- och 
yttranderätt” på sidan tre ändras till ”Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i 
kommunens övriga nämnder. Rätten kan utnyttjas efter samråd med respektive 
nämndsordförande.” 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 7 kap. 2 § i kommunallagen att kommunstyrelsen, i en instruktion, ska fastställa hur 
kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
kommundirektörens övriga uppgifter. 

Förslag till beslut 
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta framtagen instruktion för 

kommundirektör i Tidaholms kommun. 
- Magnus Erbing (M) föreslår kommunstyrelsen beslut att anta framtagen instruktion för 

kommundirektör i Tidaholms kommun med ändringen att stycket under rubriken 
”Närvaro- och yttranderätt” på sidan tre ändras till ”Kommundirektören har närvaro- och 
yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Rätten kan utnyttjas efter samråd med 
respektive nämndsordförande.” 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Erbings förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 3/2023 ”Beslut om instruktion för 

kommundirektör”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Instruktioner kommundirektör”, personalchef Maria Johansson,  

2023-01-17. 
 Utkast: Instruktion för kommundirektör i Tidaholms kommun. 

Sändlista 
Personalenheten 
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§ 53 Beslut om utredning om inrättande av 
ungdomsfullmäktige 
KS 2022/279 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga utredningen till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att bifalla en motion från Zelal-Sara Yesildeniz, då (-) nu 
(VT), Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) om inrättande av ett ungdomsfullmäktige i 
Tidaholms kommun. Motionärerna framhåller bland annat att ungdomar i kommunen i dagsläget 
inte har någon möjlighet till direktkontakt och kontinuerlig dialog med ledande politiker och 
tjänstepersoner, samtidigt som Tidaholms kommun är med i arbetet med Agenda 2030 vars 16:e 
mål handlar om att se till att alla människor ska ha samma möjlighet att utöva inflytande och 
ansvarsutkrävande av beslutsfattande personer. Motionärerna menar att det är hög tid att 
Tidaholms kommun ger ungdomar möjlighet att påverka politiska beslut som direkt eller indirekt 
rör deras vardag. 

Motionärerna framhåller att flera av landets kommuner har inrättat ett ungdomsfullmäktige som 
syftar till att ge ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor som berör deras vardag och stimulerar 
deras intresse för demokrati och politik. Ett ungdomsfullmäktige gör det, enligt motionärerna, 
möjligt för ungdomarna att argumentera för och driva frågor som de anser är viktiga samtidigt 
som ungdomsfullmäktige agerar rådgivande organ åt kommunens styrelser och nämnder. 

Det motionärerna yrkade på, och som kommunfullmäktige beslutade att bifalla, var att 
kommunfullmäktige skulle besluta att: 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun som ska verka som rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att ungdomsfullmäktige placeras under 
kommunstyrelsen. 

- kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att tillse att en ungdomssamordnare utses och 
underställs kommunstyrelsen. 

Ungdomsfullmäktige är ett sätt att, i kommuner, arbeta med att öka möjligheten för ungdomar att 
påverka kommunens politik, en sorts ungdomsråd, där arbetssättet är tänkt att efterlikna det i 
kommunfullmäktige. Inrättandet av ett ungdomsfullmäktige syftar ofta till att ge ungdomar insikt i 
demokratiska processer och till att öka intresset för den lokala politiken bland ungdomar samt till 
att främja bättre kommunikation mellan lokala politiker och ungdomar. 

Det finns inte reglerat någonstans hur ett ungdomsfullmäktige ska hanteras utan det är upp till de 
kommuner som väljer att införa det att ta fram reglemente och andra styrdokument för att 
bestämma ramar och arbetssätt. Utgångspunkten brukar vara att arbetssättet ska likna det som 
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finns i kommunfullmäktige och ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige utses genom val. 
Ungdomsfullmäktige sammanträder regelbundet och går efter en dagordning med ämnen som 
ungdomsfullmäktige väljer. Det brukar finnas möjlighet för kommunstyrelsen och nämnderna att 
inhämta yttrande från ungdomsfullmäktige i ärenden ungdomars synpunkter är särskilt relevanta. 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med sju kommuner som har inrättat 
ungdomsfullmäktige för att få en uppfattning av vilka resurser som krävs för att driva det. 
Förvaltningens undersökning visar följande: 

Samtliga tillfrågade kommuner har minst en tjänsteperson som har i uppdrag att arbeta med 
ungdomsfullmäktige. Den avsatta arbetstiden är olika i de olika kommunerna, den kommun vars 
tjänsteperson lägger ner minst arbetstid på ungdomsfullmäktige har 15 procent av tjänsten avsatt, 
flera av kommunerna har runt 50 procents tjänst avsatt och några kommuner har tjänstepersoner 
som arbetar 100 procent med ungdomsfullmäktige. Gemensamt för de flesta av de tillfrågade 
kommunerna är att det, förutom tjänstepersonen/tjänstepersonerna som har till uppgift att arbeta 
koncentrerat med ungdomsfullmäktige, även finns andra tjänstepersoner ute i organisationen som 
lägger ner arbetstid på bland annat att identifiera ärenden som kan vara relevanta för 
ungdomsfullmäktige att bereda, handlägga ärenden samt stötta upp i valet. 

De tillfrågade kommunerna har, förutom kostnad för tjänstepersonerna som arbetar med 
ungdomsfullmäktige, även budgeterat pengar som ungdomsfullmäktige har till sitt förfogande. 
Budgeten varierar i de olika kommunerna mellan 100 000 kronor och 500 000 kronor per år. 
Pengarna används dels till arvoden, förtäring och aktiviteter för de som är invalda i 
ungdomsfullmäktige men ungdomsfullmäktige har också en pott pengar avsatt för att bevilja olika 
typer av ekonomiska bidrag till ansökningar som de tar emot. 

Organisatoriskt är ungdomsfullmäktige placerat på olika ställen i de tillfrågade kommunerna.  I 
några kommuner är det kommunstyrelsen som ansvarar medan ansvaret i andra kommuner ligger 
i kultur- och fritidsnämnd, social- och omvårdnadsnämnd eller barn- och utbildningsnämnd. 

Samtliga tillfrågade kommuner framhåller vikten av att ha tjänstepersoner som har tillräckligt 
mycket tid avsatt för att arbeta med ungdomsfullmäktige för att det ska bli framgångsrikt samt att 
det finns en riktig budget avsatt så att ungdomarna känner att de har möjlighet att påverka på ett 
konkret sätt, till exempel genom att bevilja bidrag till projekt som ansöker om pengar. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. Organisationen 
är slimmad som den är och det finns ingen tjänsteperson på kommunledningsförvaltningen som 
har plats för uppdraget i sin nuvarande tjänst. Det skulle krävas en nyrekrytering vilket bedöms 
mindre aktuellt med tanke på den anställningsrestriktion som kommunstyrelsen införde  
2022-11-09. Förvaltningen kan inte uttala sig om hur det ser ut på andra nämnder men med tanke 
på det ekonomiska läget som kommunen befinner sig i bedömer förvaltningen att det är mindre 
troligt att det finns utrymme i befintliga tjänster där heller. Det skulle troligen krävas 
nyrekrytering även på annan förvaltning. Förutom att det behöver budgeteras för tjänstepersoner 
som skulle arbeta med frågan skulle det även behöva budgeteras pengar som ungdomsfullmäktige 
skulle förfoga över. Utredningen visar att budgeten i övriga kommuner ligger på mellan 100 000 
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kronor och 500 000 kronor per år. Det betyder att det i sådana fall krävs en politisk prioritering 
av budgetmedlen samtidigt som kommunstyrelsen och samtliga nämnder redan står inför 
anpassningsåtgärder. 

Angående var ett ungdomsfullmäktige skulle placeras har de olika kommunerna gjort olika. Om 
det skulle placeras under en nämnd skulle den nämnden behöva yttra sig i frågan innan beslut om 
inrättande fattas. 

Kommunen har sedan snart ett år tillbaka haft en grupp unga kommunutvecklare anställda. Sex 
ungdomar är anställda för att hjälpa till att utveckla kommunen och de har arbetat några timmar i 
månaden sedan mars förra året. Två av de unga kommunutvecklarna fick i uppdrag att göra en 
utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt för unga att påverka i Tidaholms 
kommun. Tanken var att ungdomarna, med sin erfarenhet av att vara unga och sina kontakter med 
andra ungdomar, skulle ta fram förslag på sätt för unga att vara med och påverka. Utifrån sina 
funderingar och åsikter har kommunutvecklarna tagit fram en utredning som bifogas som 
inspiration. Kommunledningsförvaltningen har inte utrett kommunutvecklarnas förslag ytterligare. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige under kommunstyrelsen utan att göra politiska prioriteringar. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga 

utredningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 15/2023 ”Beslut om utredning om inrättande 

av ungdomsfullmäktige”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av möjlighet att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-03. 
 Unga kommunutvecklares utredning om inrättande av ungdomsfullmäktige samt andra sätt 

för unga att påverka i Tidaholms kommun, 2022-09-20. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 132/2021 ”Beslut om besvarande av motion om att utreda 

inrättandet av ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun”, 2021-10-25 (ärendenr: 
2020/371). 

 Motion om att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms kommun, 2020-10-26 
(ärendenr: 2020/371). 
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§ 54 Beslut om uppdrag att utreda konsekvenser av 
att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
KS 2023/107 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda ekonomiska och demokratiska 
konsekvenser av att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 41 till 31. 

o utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen 2023-08-09. 
o uppdra till förvaltningen att genomföra en risk- och konsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande vill att kommunstyrelsen ska ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda ekonomiska och demokratiska konsekvenser av att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige från 41 till 31. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda ekonomiska och demokratiska 
konsekvenser av att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 41 till 31. 

o utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen 2023-08-09. 
o uppdra till förvaltningen att genomföra en risk- och konsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14/2023 ”Beslut om uppdrag att utreda 

konsekvenser av att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige”, 2023-02-22.  
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda konsekvenser av att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-14. 
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§ 55 Beslut om folkhälsorådets sammansättning 
mandatperioden 2023-2026 
KS 2023/80 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta sammansättningen för folkhälsorådet för 

mandatperioden 2023–2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen rekommenderas att anta sammansättningen för folkhälsorådet för 
mandatperioden 2023–2026. Baserat på tidigare organisation av rådet föreslås följande 
sammansättning: 

1. 6 ledamöter bestående av ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden samt en representant från delregional nämnd östra. 

2. 6 ersättare bestående av vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och social- 
och omvårdnadsnämnden samt en representant från delregional nämnd östra. 

3. 3 ledande tjänstepersoner bestående av Närhälsans vårdcentralschef, Folktandvårdens 
klinikchef och folkhälsostrategen. 

Det föreslås att folkhälsorådet ska genomföra fyra möten per år under mandatperioden. Mötena 
ska planeras in med hänsyn till datum för inlämning av folkhälsorådets lokala verksamhetsplan och 
årsberättelse till delregional nämnd östras kansli. Mötena fördelas enligt följande: 

1. Tre möten á två timmar i februari, september och december (vissa förändringar kan 
förekomma). 

2. En utvecklingsdag (heldagsmöte) i maj. 

Vartannat år inbjuds folkhälsorådet även till att medverka i en delregional folkhälsokonferens. 

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för folkhälsorådet. Ledamot för delregional nämnd 
östra är folkhälsorådets vice ordförande. Folkhälsostrategen är sekreterare och föredragande 
tjänsteperson. Tillsammans utgör dessa presidiet för folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta sammansättningen för 

folkhälsorådet för mandatperioden 2023–2026. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 13/2023 ”Beslut om folkhälsorådets 

sammansättning mandatperioden 2023-2026”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Folkhälsorådets sammansättning 2023–2026”, folkhälsostrateg Malin 

Gustafsson, 2023-02-08. 

Sändlista 
Personalenheten 
Folkhälsostrategen 
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§ 56 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att hålla badhuset öppet på sommaren 
KS 2022/239 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att badhuset i Forshallen ska vara öppet även på 
sommaren. Personen vill att kommunen ska öka budgeten för badhuset så att det ska kunna 
anställas fler vilket ska möjliggöra att badhuset hålls öppet på sommaren samt eventuellt utöka 
öppettiderna under övriga året. 

Förslagslämnaren menar att ökade öppettider bland annat skulle främja kommuninvånares 
simkunnighet samt göra Tidaholms kommun mer attraktiv att bo i. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 101/2022, att remittera Tidaholmsförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 104/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt sitt reglemente uppdrag att ansvara för inomhusbad. 
Inomhusbadet finns i Forshallen och verkamheten är öppen från mitten av augusti till mitten av 
juni. Under cirka åtta veckor är badhuset stängt för underhåll, lokalvård och planering. Under 
dessa veckor har personalen sin semester vilket innebär att det inte behövs några 
semestervikarier verksamheten. Besöksstatistiken för badhuset visar tydligt att besöksfrekvensen 
ökar kraftigt i oktober och avtar markant under maj. Detta tyder på att efterfrågan på att kunna 
bada inomhus under sommaren är mycket låg. 

Om Tidaholmsförslaget skulle bifallas behöver nämnden fatta beslut om en ambitionshöjning 
eftersom det skulle få stora ekonomiska konsekvenser. För att kunna ha öppet under hela 
sommaren krävs budget för semestervikarier. Även verksamhetsvaktmästarorganisationen skulle 
behöva semestervikarier då ordinarie personal har semester eller är utlånade till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom besöksfrekvensen är låg under försommaren och tidig 
höst blir de förväntade intäkterna under sommaren mycket låga och kommer inte kunna 
kompensera för ökade personalkostnader. Ambitionshöjningen skulle även innebära förhöjda 
energikostnader då perioden för uppvärmning av badvatten utökas samtidigt som kostnader för 
ökad rening också kan tillkomma. 

Nämndens samlade bedömning är att det finns flera negativa effekter av att hålla badhuset öppet 
på sommaren samtidigt som efterfrågan på inomhusbad under sommarsäsong är mycket låg. De 
två största effekterna är: 
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• Ekonomiska konsekvenser då det skulle innebära ett behov av ökad budgetram för ökade 
kostnader för personal samt täckning för en låg intäktsprognos. 

• Konsekvenser för funktion och kvalitet då tid för lokalvård, skötsel, underhåll, 
reparationer och planering minskar. 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 16/2023 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på 

sommaren”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2022 ”Beslut om Tidaholmsförslag om att hålla 

badhuset öppet på sommaren”, 2022-12-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 101/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att hålla badhuset öppet på sommaren”, 2022-09-28. 
 Tidaholmsförslag om att hålla badhuset i Forshallen öppet på sommaren, 2022-07-07. 
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§ 57 Beslut om besvarande av motion om simskola 
för äldre barn, ungdomar och vuxna 
KS 2022/258 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att 

nämnden ska ta reda på vad det skulle kosta att utöka simskoleverksamheten med 
åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett 
subventionerat pris. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det finns flera äldre barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar inte har lärt sig att simma. 
Enligt motionärerna beror detta ofta på att de befinner sig i en socioekonomisk utsatthet. 
Motionärerna menar att bristen på simkunnighet hindrar dessa personer från att delta i aktiviteter 
med jämnåriga samtidigt som det utgör en stor säkerhetsrisk för dem att inte kunna simma. 

Motionärerna yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att 
utöka simskoleverksamheten med åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och 
vuxna till ett subventionerat pris. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 104/2022, att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 103/2022. 

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt sitt reglemente ansvara för inomhusbad och det framgår av 
nämndens verksamhetsplan att nämnden har i uppdrag att bedriva simskoleverksamhet. Förutom 
att badhuset i Forshallen erbjuder skolsim, enligt särskilt avtal med barn- och utbildningsnämnden, 
pågår simskoleverksamhet för nybörjare och det genomförs sommarsimskola varje år. 
Sommarsimskolan vänder sig till barn i olika åldrar och alla barn som vill gå får en plats. 
Bedömningen är att behovet av simskola täcks väl. 

Äldre barn, ungdomar och vuxna som är i behov av simskola kan få det på flera olika sätt: genom 
sommarsimskola, skolans simavtal, studieförbund eller KompetensCentrum. 

Förutsättningarna för nybörjarsimundervisning för äldre barn, ungdomar och vuxna skulle 
förbättras om det fanns en bassäng med höj- och sänkbar botten i badhuset. Den 
undervisningsbassäng som finns i badhuset är mycket grund och är därför inte lämplig för 
simundervisning för äldre barn och ungdomar. I förstudien inför renovering av badhuset framhålls 
fördelar med en bassäng med höj- och sänkbar botten som kan anpassas till fler målgrupper.  

Förstudie renovering badhus är godkänd i kultur- och fritidsnämnden och överlämnad till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. Beslut om projektering är inte 
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fattat. Att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med åldersanpassade 
simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris kan bli aktuellt 
efter renovering av badhuset och byggnation av bassäng med höj- och sänkbar botten. 

En utökning av utbudet av simundervisning inom ordinarie verksamhet i badhuset skulle kräva en 
omprioritering av resurser. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att motionärerna yrkar på att kultur- och 
fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med 
åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris. 

Förvaltningen konstaterar också att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses vara besvarad. Förvaltningen anser dock inte att det framgår av 
nämndens beslut på vilket sätt motionen är besvarad. Det som nämns om själva kärnan i förslaget 
är att det kan bli aktuellt att utreda möjligheten att utöka simskoleverksamheten med 
åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar och vuxna till ett subventionerat pris 
efter att renovering av badhuset är genomförd och det har byggts en bassäng med höj- och 
sänkbar botten. Detta förutsätter dock dels att det genomförs en renovering av badhuset, dels att 
det byggs en bassäng med höj- och sänkbar botten. I dagsläget finns det inga politiska beslut på att 
detta kommer att genomföras och kommunledningsförvaltningen kan inte se att detta skulle 
utgöra anledning till att motionen ska anses vara besvarad. 

Nämnden har inte framfört några argument för att motionen bör bifallas vilket gör att 
kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad.  
- Ingela Backman (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet till kultur- 

och fritidsnämnden för att nämnden ska ta reda på vad det skulle kosta att utöka 
simskoleverksamheten med åldersanpassade simskolegrupper för äldre barn, ungdomar 
och vuxna till ett subventionerat pris.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Backmans 
förslag om återremiss.  

Ordföranden ställer först Backmans förslag om återremiss under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 17/2023 ”Beslut om besvarande av motion om 

simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 2023-02-22. 
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 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om simskola för äldre barn, ungdomar och 
vuxna”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-01. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 103/2022 ”Beslut om motion om simskola för äldre 
barn, ungdomar och vuxna”, 2022-12-13. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104/2022 ”Beslut om remittering av motion 
om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, 2022-09-28. 

 Motion om simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 58 Beslut om besvarande av motion om att 
inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun 
KS 2022/257 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) framhåller i en motion att det är viktigt för både 
fysisk och psykisk hälsa att röra på sig och att få möjlighet att delta i ett sammanhang. 
Motionärerna framhåller vidare att alla inte har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på grund av 
kostnaden för dessa. Motionärerna menar att en fritidsbank, som fungerar som ett bibliotek där 
det går att låna utrusning, har visat sig vara en fantastisk möjlighet för människor att kunna delta i 
fritidsaktiviteter på lika villkor samt att prova på olika aktiviteter utan att vara tvungen att köpa 
utrustning till allt. 

Motionärerna yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att 
införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 105/2022, att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 102/2022. 

År 2017 utredde kultur- och fritidsnämnden förutsättningarna för att införa en fritidsbank. Det 
framkom i utredningen att flera av kommunens föreningar redan bedriver liknande verksamhet 
samt att inrättandet av en fritidsbank är förenat med stora kostnader. Såväl tillgång till rätt 
personal som en attraktiv lokal är förutsättningar för en välfungerande fritidsbank. 
 
Utredningen ledde fram till en rekommendation om att, istället för att starta en fritidsbank i 
kommunens regi, kommunen skulle kunna ha en samordnande roll för att underlätta exempelvis 
inlämning av material och utrustning, för att anordna större bytardagar samt för att marknadsföra 
vart och av vem utlåning sker. Ett försök att anordna loppis med fokus på fritidsartiklar 
misslyckades på grund av bristande intresse och för få anmälningar.  
 
Förutsättningarna har inte förändrats sedan utredningen genomfördes år 2017 och rapporten är 
fortfarande aktuell. Bedömningen är att det inte finns behov av att ytterligare utreda möjligheten 
att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Med anledning av att nämnden framhåller att det finns en utredning om inrättande av fritidsbank 
som fortfarande är aktuell ställer sig kommunledningsförvaltningen bakom nämndens förslag till 
beslut. 
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 18/2023 ”Beslut om besvarande av motion om 

att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2023-02-22. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms 

kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-01. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 102/2022 ”Beslut om motion om att inrätta en 

fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-12-13.  
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 

kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2022-10-13. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att inrätta en fritidsbank i Tidaholms kommun”, 2022-09-28. 
 Motion om att införa en fritidsbank i Tidaholms kommun, 2022-08-29. 
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§ 59 Anmälan av delegationsbeslut 
KS 2023/4 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt 

att lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens 
senaste sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2023-02-28. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-27. 
 Delegationsbeslut fattade av kanslichef, 2023-02-22. 
 Sammanställning över nyanställda under perioden 2023-01-01 – 2023-01-31. 
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§ 60 Rapporter och inkomna skrivelser 
KS 2023/67 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2023-01-31 – 2023-02-27. 

Ärendenummer: Inkommen handling: 

KS 2023/5 SKR - Cirkulär 23:06 Pensionsöverenskommelse född 1958 och senare 
PA KL 2023-01-01 

KS 2023/5 SKR - Cirkulär 23:08 Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom 
de kommunala musik/kulutrskolorna för kalenderåret 2023 

KS 2023/90 SKR - Överenskommelse - God och nära vård - En omställning av hälso- 
och sjukvården med primärvården som nav 

KS 2023/94 Skrivelse - Sveriges lärare 

KS 2023/109 Samhällsbyggnadsbolaget - Folkhälsan behöver fler kvalitativa 
anläggningar för idrott och rörelse 

KS 2021/407 Granskning av förslag till ny detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms 
kommun 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista kommunstyrelsen 2023-03-08”, registrator Marie Anebreid, 

2023-02-03. 
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§ 61 Information från kommunalrådet, 
kommundirektören och övriga ledamöter 
KS 2023/1 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet informerar om följande: 

- Kommunalrådet har deltagit på en föreläsning riktad till män. 
- Det har, som ett led i kommunstyrelsens tillsynsansvar, förts dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens presidie och samtliga nämndspresidier.  
- Budgetberedningen har påbörjat sitt arbete. Budgeten väntas tas på kommunfullmäktiges 

sammanträde i oktober. 
- Det har tillsatts en politisk referensgrupp för investeringsprojekt långsiktig lokalplanering 

för särskilt boende. Referensgruppen har haft ett par möten. 
- Det hålls en grundutbildning för samtliga förtroendevalda 2023-03-15 samt en utbildning 

om roller och samspel för ledamöter i nämnder och kommunstyrelsen 2023-04-12.  

Kommundirektören informerar om följande:  

- Det diskuteras på regional nivå om det bör tillskapas en avtalsnämnd. 
- Förvaltningscheferna har varit på studiebesök på vuxenutbildningen. 

Zelal-Sara Yesildeniz (VT) uppmärksammar det faktum att Tidaholms kommun behöver fortsätta 
sitt arbete med att bli en jämställd kommun. 

Svante Schultz (VT) informerar om att förtroendevalda är inbjudna till pub-kväll på gränden  
2023-03-23. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse "Information från kommunalråd, kommundirektör och övriga ledamöter”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-02-28. 
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§ 62 Rapport från nämnd för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
KS 2023/6 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet konstaterar att det inte finns något att informera om. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna punkten. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 63 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 
KS 2023/7 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit dokument från Skaraborgs kommunalförbund. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte, 2023-02-02. 
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§ 64 Rapport från kommunala bolag 
KS 2023/8 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna dokument till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det har inkommit dokument från de kommunala bolagen. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga inkomna dokument till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll extra årsstämma Tidaholms Bostads AB, 2023-02-01. 
 Protokoll extra årsstämma Tidaholms Energi AB, 2023-02-01. 
 Protokoll extra årsstämma Tidaholms Elnät AB, 2023-02-01. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 Beslut om remittering av utredning om 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
KS 2021/295 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att remittera utredningen om ytterskolornas roll i 

skolorganisationen till landsbygdsberedningen för yttrande. Svaret ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2023-04-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera utredningen om ytterskolornas roll i 
skolorganisationen till landsbygdsberedningen för yttrande. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera utredningen om 

ytterskolornas roll i skolorganisationen till landsbygdsberedningen för yttrande. Svaret ska 
ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2023-04-06. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Landsbygdsberedningen 
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