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2023-02-27 kl. 18:00- 19:02 Stora salen, stadsbiblioteket 

§§ 11-19, 22 

Beslutande 
Svante Schultz (VT), Peter Friberg (M), Lennart Nilsson (SD), Ingela Backman (S), Runo Johansson 
(L), Bengt Karlsson (S), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), Johan Liljegrahn (M), Pia Logård (SD), Anna-
Karin Skatt (S), Patrik Kristoffersen (KD), Mikael Hallin (C), Tony Pettersson (S), Ida Davidsson 
(VT), Jenny Svensson (L), Lena Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M), Per Nordström (SD), 
Othmar Fiala (S), Camilla Graaf (VT), Anna Zöögling (S), Lena Alteg (M), Lennart Larsson (SD), 
Christoffer Axelsson (S), Christopher Vipond (MP), Krister Rohman (KD) ordförande, Elisabeth 
Alfredsson (VT), Emma Graaf (S) andre vice ordförande, Fredrik Kvist (M), Liva Vikhed (SD), 
Jonas Storm (S), Magnus Haglind (VT), Anneli Sandstedt (C), Lisa Öhgren (S), Patricia Axelsson 
(V), Ingemar Johansson (L) förste vice ordförande, Magnus Erbing (M), Asem Alkordi (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Monica Staadig (S), Yvonne Andersson (L), Per Wiklund (V), 

Ersättare 
Per-Erik Vrang (M), Ulf Alteg (M), Per-Inge Karlsson (C), Torgny Hedlund (KD), Per-Erik Thurén 
(S), Malin Andersson (S), Alexander Lagerholm (S), Stig Norberg (SD), Lisbeth Göthberg (S), 
Alexander Karlsson (C), Tobias Henning (MP), Per-Olof Andersson (L), Jan Norberg (SD),  

Tjänstepersoner 
Jenny Beckman, kanslichef 

Justering 
Utses att justera: Svante Schultz (VT), Anna Zöögling (S) 

Justeringens tid:   

Krister Rohman (KD), ordförande Jenny Beckman, sekreterare

Svante Schultz (VT), justerare Anna Zöögling (S), justerare 
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§ 11 Godkännande av dagordning 
KS 2023/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 

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

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

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att lämna punkten. 

Sammanfattning av ärendet 
Inga frågor har anmälts inför sammanträdet. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o lägga beslutet från Länsstyrelsen till handlingarna.  
o interpellation angående pågående dödligt våld får ställas och ska besvaras vid 

nästkommande sammanträde. 
o frågan från Anna-Karin Skatt (S) får ställas och att den anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler handlingar som inkommit sedan kommunfullmäktiges senaste sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o lägga beslutet från Länsstyrelsens beslut till handlingarna.  
o interpellation angående pågående dödligt våld får ställas och ska besvaras vid 

nästkommande sammanträde. 
o frågan från Anna-Karin Skatt (S) får ställas och att den anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Fråga från Anna-Karin Skatt (S) till kommunstyrelsens ordförande om skattehöjning. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om 

pågående dödligt våld. 
 Länsstyrelsens beslut ”Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige”, 2023-

02-03. 

Sändlista 
Anna-Karin Skatt 
Patricia Axelsson 
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§ 14 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
KS 2022/185 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att anlägga ängar. Personen framhåller i sitt 
förslag att hen för några år sedan skickade in ett förslag om att anlägga en äng vid före detta 
boulebanorna på Östra Drottningvägen. Förslaget verkställdes av kommunen och förslagslämnaren 
fick därefter mycket positiv respons på förslaget vilket gjorde att hen trodde att kommunen skulle 
tillskapa fler ängar.  

Förslagslämnaren framhåller vidare att pollinatörer minskar drastiskt i antal och att det därför 
vore lämpligt att kommunen anlägger fler ängar, förslagsvis i Bruksvilleparken, vid kommunens 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 78/2022, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 126/2022. 

År 2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna, före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen. 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid.  

I strategisk plan och budget för åren 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts men eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

7



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2023-02-27 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara 

besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 39/2023 ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om att 

anlägga ängar”, 2023-02-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5/2023 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-11-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-06. 

Sändlista 
Förslagslämnaren 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 15 Besvarande av interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande gällande den s.k. 
informationsplikten i Tidö-avtalet 
KS 2023/60 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Patricia Axelsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30 en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Runo Johansson (L) gällande den s.k. informationsplikten i Tidö-
avtalet. 

Kommunstyrelsens ordförande Runo Johansson (L) har besvarat interpellationen skriftligt och ger 
ett muntligt svar på kommunfullmäktiges sammanträde.  

Följande deltar i interpellationsdebatten: Patricia Axelsson (V), Runo Johansson (L), Peter Friberg 
(M). 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ””Besvarande av interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 

gällande den s.k. informationsplikten i Tidöavtalet”, kanslichef Jenny Beckman, 2023-02-14. 
 Svar från kommunstyrelsens ordförande.  
 Interpellation från Patricia Axelsson (V). 

Sändlista 
Patricia Axelsson 
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§ 16 Besvarande av interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande gällande fritidsbank 
KS 2023/61 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Patricia Axelsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30 en interpellation till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande Ida Davidsson (VT) gällande fritidsbank. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ida Davidsson (VT) har besvarat interpellationen skriftligt 
och ger ett muntligt svar på kommunfullmäktiges sammanträde.  

Följande deltar i interpellationsdebatten: Patricia Axelsson (V), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), 
Christopher Vipond (MP), Lena Andersson (S), Anna-Karin Skatt (S), Peter Friberg (M). 

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

Beslutsunderlag 
 Svar från kultur- och fritidsnämndens ordförande.  
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av interpellation till kultur- och fritidsnämndens gällande 

fritidsbank”, kanslichef Jenny Beckman, 2023-02-14. 
 Interpellation från Patricia Axelsson (V). 

Sändlista 
Patricia Axelsson (V) 
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§ 17 Besvarande av interpellation ställd till kultur- 
och fritidsnämndens ordförande gällande simskola 
för äldre barn, ungdomar och vuxna 
KS 2023/66 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Patricia Axelsson (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-30 en interpellation till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande Ida Davidsson (VT) gällande simskola för äldre barn, 
ungdomar och vuxna. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ida Davidsson (VT) har besvarat interpellationen skriftligt 
och ger ett muntligt svar på kommunfullmäktiges sammanträde.  

Följande deltar i interpellationsdebatten: Patricia Axelsson (V), Peter Friberg (M). 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens 

ordförande gällande simskola för äldre barn, ungdomar och vuxna”, kanslichef Jenny 
Beckman, 2023-02-14. 

 Interpellation från Patricia Axelsson (V). 

Sändlista 
Patricia Axelsson (V) 
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§ 18 Beslut om besvarande av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det är viktigt att alla ges samma förutsättningar för att kunna delta i politiska möten för att 
mötena ska vara demokratiska. Motionärerna menar att det i dagsläget är svårt för 
förtroendevalda som har en hörselnedsättning att delta på lika villkor som de som inte har en 
hörselnedsättning. 

Motionärerna anser att politiska möten, såsom möten med nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, bör hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och högtalare där alla har en 
bordsmikrofon. 

Motionärerna yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i kommunen 
ha en politisk möteslokal utrustad med hörselslinga och högtalare för möten och teknik för att alla 
ska ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 106/2022, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen 2017-06-07 beslutade,  
§ 122/2017, att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning och renovering av 
stadshuset samt del av fastighet Midgård. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att anta 
kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie samt att anslå 100 000 kronor för 
genomförandet av förstudien. 

Förstudien innefattar flera olika delar och en av delarna avser ”möteslokal för förtroendevalda 
(fullmäktigesammanträden och andra större sammankomster)”. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att förstudien inte har genomförts än men att det inte heller har fattats något beslut 
om att om den inte ska genomföras vilket innebär att det finns ett aktivt uppdrag att utreda just 
det som motionärerna föreslår. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att tillsätta ytterligare 
en utredning om möteslokal så länge det gamla uppdraget fortfarande är aktivt. Tanken med 
förstudieuppdraget var att ta ett samlat grepp kring stadshusfunktionen och de lokaler som 
behövs. Att göra en separat utredning av en del som ingår i helheten kring stadshuset krockar, 
enligt förvaltningen, med ambitionen att ta ett helhetsgrepp och bedöms inte vara lämpligt. 
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Med anledning av att det finns ett aktivt uppdrag som inkluderar det som föreslås i motionen 
anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 38/2023 ”Beslut om besvarande av motion om att Tidaholms 

kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2023-02-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2023 ”Beslut om besvarande av motion om 

att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2023-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att Tidaholms kommun ska ha 

tillgänglighetsanpassade politiska möten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2022-09-28. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/20217 ”Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshus samt del av Midgård”, 2017-06-07 (KS 2017/96). 

Sändlista 
Motionärerna 
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§ 19 Beslut om revidering av datum för beslut om 
att godkänna fas 1 i projekteringen för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 genom 

att förlänga tidsfristen för när samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden ska besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt föreslå 
fullmäktige att projektera ett av alternativen till den 30 juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden ska fatta beslut för fas 1 i projektering av lokaler för särskilt boende, samt 
överlämna ett alternativ att projektera till fullmäktige senast den 31 mars 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden föreslår nu, genom 
ordförandebeslut, kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för godkännande av fas 1 i 
projekteringen till den 30 juni 2023.  

Av besluten framgår bland annat att Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, i beslut den 11 januari 
2023, har medgett dispens från den ursprungliga tidsplanen i föreläggandet om brandskyddet på 
Solvik efter att kompensatoriska åtgärder har genomförts. Därmed kan det särskilda boendet 
användas under längre tid än vad som var känt när fullmäktige bestämde datum för beslut om 
projektering i berörda nämnder. Nämnderna föreslår fullmäktige att beslut om fas 1 samt förslag 
på ett alternativ att projektera fattas senast den 30 juni 2023. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut § 111/2022 genom att förlänga tidsfristen för när samhällsbyggnadsnämnden och 
social- och omvårdnadsnämnden ska besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt 
föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen till den 30 juni 2023. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 29/2023 ”Beslut om revidering av beslut om förstudie för 

investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2023-02-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, kanslichef Jenny Beckman, 2023-02-01. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 

projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-07. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut ”Förslag om revidering av datum för beslut om 
projektering SÄBO fas 1”, 2023-02-02. 

 Beslut från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, tillsynsförrättare Christer Hultcrantz, 
2023-01-11. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 Mötets avslutande 
KS 2023/10 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om att det kommer genomföras en digital utbildning innan nästa 
sammanträde och påminner om politikerutbildningen den 15 mars. Ordföranden förklarar 
sammanträdet avslutat kl. 19:02. 
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